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Romanje družin 
 

po poti p. ROMUALDA, p. MANDIĆA in p. PIJA 
 

»BOJ JE GOSPODOV« 
 

PADOVA, LORETO, MONTE SAN ANGELO, SAN GIOVANNI ROTONDO, BARI, LANCIANO 
 
 

26. do 30. oktober 2019 
 

duhovno vodstvo: br. Jaro Knežević in Branko Potočnik 
 

 

   

 
 
Program romanja: 
___________________________________________________________________________ 
1. dan: sobota, 26. oktober Škofja Loka – Padova – Loreto – Campomarino 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah (ob 4. uri zjutraj) iz Stare Loke v Italijo. Prvi večji postanek 
bo v Padovi. Obiskali bomo svetišči sv. Antona Padovanskega in sv. Leopolda Mandića. V 
slednjem si bomo ogledali muzejsko zbirko. Sledil bo obisk Marijinega božjepotnega kraja z 
znamenito nazareško hišico v Loretu, kjer bomo imeli mašo in odmor za kosilo. Potem se 
bomo zapeljali do obmorskega kopališkega mesteca Campomarino, kjer se bomo nastanili v 
hotelu in imeli večerjo.  
Campomarino: Hotel Acguario, Via D'Uva, 86042 Campomarino, Italija, tel: +39 0875 5331 

___________________________________________________________________________ 
2. dan: nedelja, 27. oktober Monte Sant'Angelo – San Giovanni Rotondo  
Po napornem sobotnem programu bo po zajtrku na voljo nekaj časa za sprehod ob obali. 
Nato se bomo odpravili na romanje k sv. Mihaelu na Monte Sant'Angelo. Obiskali in ogledali 
si bomo jamo, v kateri se je prikazal nadangel Mihael in obhajali sveto mašo. Sledil bo 
opoldanski odmor s kosilom. Vožnja v San Giovanni Rotondo, kraj delovanja patra Pija. 

mailto:info@druzinska-akademija.si
https://www.google.com/search?q=campomarion+hotel+aquario&rlz=1C1GCEA_enSI819SI819&oq=campomarion+hotel+aquario&aqs=chrome..69i57j0l5.8463j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Popoldne nastanitev v hotelu. Po večerji obisk groba sv. Pija, osebna molitev in možnost za 
sveto spoved. 
Hotel: Centro di Accoglienza Approdo S.r.l. unip., Viale Padre Pio, 24, 71013 San Giovanni Rotondo 
FG, Italija, tel.: +39 0882 412996 

_________________________________________________________________________ 
3. dan: ponedeljek, 28. oktober San Giovanni Rotondo  
Po zajtrku ogled San Giovanni Rotonda – obisk prvotne samostanske cerkve, samostana in 
muzeja, cerkve sv. Marije Milostne, nove cerkve sv. Pija, kripte in groba sv. Pija ter ogled 
mozaikov jezuitskega patra Marka Ivana Rupnika in sodelavcev iz Centra Aletti, sveta maša v 
Kapucinski cerkvi. Opoldne odmor in čas za kosilo; popoldne križev pot. Po večerji bomo 
obiskali grob sv. Pija in imeli čas za osebno molitev in možnost za sveto spoved. 
 

___________________________________________________________________________ 
4. dan: torek, 29. oktober San Giovanni Rotondo – Bari 
Po zajtrku si bomo ogledali Hišo lajšanja trpljenja, bolnišnico, ki jo je leta 1956 ustanovil 
pater Pij, nato bomo poromali k sv. Nikolaju v Bari. Po maši bomo obiskali svetnikov grob v 
kripti. Po vodenem ogledu mestnega jedra bo prosti čas za kosilo. Vrnitev v San Giovani 
Rotondo, kjer bomo po večerji v hotelu obiskali grob sv. Pija. Tam bomo imeli čas za osebno 
molitev. 
 
___________________________________________________________________________ 
5. dan: sreda, 30. oktober Lanciano – Škofja Loka 
Po zajtrku se bomo odpravili proti domu. Ustavili se bomo še v Lancianu, kraju 
evharističnega čudeža, kjer bomo imeli mašo. Po maši si bomo ogledali mesto, imeli odmor 
za kosilo in čas za osebno molitev. Sledila bo vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah. 
 
Cena romanja: 

• Odrasli: 280 evrov 

• Otroci: 

0 - 5,9 let: 90 evrov 

5,1 - 12,9 let: 240 evrov 

13,1 - 15,9 let: 250 evrov 

 

V ceno je všteto:  

• avtobusni prevoz po programu z agencijo Pečelin 

• vse takse, cestnine, parkirnine 

• štirje polpenzioni v hotelih v mestu Campomarino in romarskem središču S. G. Rotondo 

• stroški bivanja vodiča, dveh duhovnih spremljevalcev in štirih šoferjev 

• duhovni program in duhovno spremstvo za vse romarje 

• materialni stroški za animacijski program  

mailto:info@druzinska-akademija.si
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enSI819SI819&sxsrf=ACYBGNQZ10rFWTni0C5dj2WndJUIHUkd_w%3A1570004663025&ei=t16UXemaAcv8kwWE3Jv4Cg&hotel_occupancy=&q=approdo+hotel+san+giovanni+rotondo&oq=approdo+hotels+san&gs_l=psy-ab.1.0.35i304i39j0i22i30l2j0i22i10i30j0i22i30l3j0i22i10i30l3.36706.41871..44762...0.0..0.102.1501.16j2......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131j0j35i39i19j0i203j0i10i203.IG1BJJN8TH4
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V ceno ni všteto: 

• zavarovanje (zaželeno je, da se vsak zavaruje pred potovanjem; evropska kartica 

zdravstvenega zavarovanja za tujino je brezplačna, vse uredite elektronsko na spletni strani 

https://www.zzzs.si/tujina. Naročeno evropsko kartico prejmete po pošti v 4 delovnih dneh 

od naročila, zato naročilo izvedite pravočasno.) 

• vstopnine 

 

Obvezni dokumenti: 

1. Potni listi ali osebne izkaznice (preverite veljavnost)  

2. DIJAKI in ŠTUDENTI naj obvezno s seboj vzamejo dijaške in študentske kartice za 

uveljavljanje popusta pri vstopninah. 

 

 

Možne so manjše spremembe programa. 

 

Vsak dan romanja se bo možno udeležiti svete maše, ki jo bo daroval duhovni voditelj. Za mašne 

namene se že v naprej dogovorite z obema duhovnikoma. Priložnost, da darove za mašne namene 

izročite duhovnikoma, bo v času romanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
 
DRUŽINSKA AKADEMIJA- ACADEMIA FAMILIARUM s sodelavci 
zanj: mag. Andreja R. Megušar, dr. Urška Florjančič 
 
Duhovna spremljevalca: 
Br. Jaro 
župnik Branko Potočnik 
 
PAPILON, Potovalna agencija 
Marjana Kočar 
dr. Jurij Kočar 
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