
Župnija Lendava vabi na romanje

SARAJEVO, MEDJUGORJE in SINJ
od ponedeljka 22. do srede 24. aprila 2013

PROGRAM  ROMANJA

1. DAN, ponedeljek 22. april 2013
Odhod izpred župnijske cerkve ob 1.00 uri zjutraj  -  
NE POZABI S SEBOJ VELJAVNE OSEBNE IZKAZNICE ALI VELJAVNEGA POTNEGA LISTA!!!!

Pot nas bo peljala proti Zagrebu, od tam po 
avtocesti do Slavonskega Broda, kjer 
prestopimo mejo v Bosno in Hercegovino. 
Pot proti prestolnici Bosne in Hercegovine, 
Sarajevu, nas bo vodila čez Republiko Srbsko, 
kjer bomo mogli opazovati pestrost treh 
kultur te dežele – pravoslavja, islama in 
katolikov. 
Kljub temu, da je že več kot 20 let od zadnje 
vojne v Balkanu, bomo videli njene posledice. 
V dopoldanskih urah se prispe v glavno 
mesto Sarajevo, ki je tipično islamsko mesto 
z lepimi džamijami in orijentalsko 
arhitekturo. V Sarajevu je tudi katoliška 
škofija s katedralo, kjer bomo imeli prvo 
romarsko mašo.
Po maši nas bo sprejel zelo poznani kardinal 
Vinko Pulić. 
Za tem bo sledil ogled starega mestnega 
jedra, ki je tipičnega orijentalskega sloga in 
mu rečejo Baščarščija. Po ogledu bo prosto za individualni ogled in seveda okrepitev z 
bosanskimi čevapčiči in bosansko kavo. 

Iz Sarajeva nadaljujemo pot proti Mostarju. Pot do Mostarja je zanimiva in prepletena s 
čudovito pokrajino. Če nam bo čas dopuščal si bomo ogledali stari del mestnega jedra 
mesta Mostar, ki je znamenit po lokastem mostu – od tod tudi ime Mostar. 

Ker je naše potovanje romanje bomo na večer prišli do cilja naše poti – Medjugorja. 
Nastanili se bomo v lepem in prijaznem hotelu Merci, ki je v samem centru Medjugorja, 
oddaljen 100 metrov od cerkve. Po nastanitvi nas bo čakala bogata večerja in skupno 
druženje. 



2.DAN, torek 23. april 2013 
Dan v Medjugorju bomo pričeli z obiskom vrha Križavac, kjer bomo na poti do vrha  ob 
postajah Jezusovega trpljenja razmišljali o lastnem življenju, o lastnem trpljenju, lastnih 
preizkušnjah, stiskah… 
Na vrhu Križavca stoji zelo visok betonski križ v katerega so vzidali relikvijo – to je košček 
– križa na katerem je umrl Jezus. Običaj je, da vsak, ki pride na vrh, nasloni svoje čelo na 
ta križ in moli. 
Ob vsej poti, ki jo bomo premagovali z duhovno močjo, ob vseh kamnih, ki nas bodo 
spremljali in mehčali naše rane, bo duhovnik na vrhu ob križu molil nad vsakim vernikom, 
ki si bo tega želel. 
Po kosilu bo prosto za osebno molitev, oseben ogled kake druge znamenitosti, nakup 
spominčkov, sveto spoved. 
Zvečer se pridružimo k skupni romarski maši,  ki je v Medjugorski cerkvi. Po maši sledi 
večerja in druženje. 

3.DAN, sreda 24. april 2013

Obiskali bomo Crnico, kjer se je prvič 
prikazala Marija medjugorskim otrokom. 
Po zajtrku se bomo poslovili od 
Medjugorja. Pot nas bo vodila v zelo 
poznano Dalmatinsko mesto Sinj. Pogum 
sinjskih alkarjev je znan po celem svetu. 
Ponosni sinovi Cetinske krajine se vsako 
leto pomerijo na znamenitem viteškem 
turnirju, imenovanem "Sinjska alka", ki 
poteka pred praznikom Marijinega 
vnebovzetja. Tako obeležijo zmago nad 
Turki, ki so jo priborili davnega leta 1715. 
Božja pot Sinj je poznana po sinjski Gospe, ki je narod obvarovala pred Turki. Tako vsako 
leto na veliko mašo poteka slovesna procesijo, ko nosijo po ulicah mesta čudodelno sliko 
Bogorodice. V Sinju bomo imeli sklepno romarsko mašo in nato pot nadaljevali proti 
Zagrebu in Lendavi.

_______________________________________

Prijave se zbirajo v času uradnih ur župnijske pisarne.
Takoj ob prijavi se plača akontacija v višini 50€.

Ob prijavi in plačilu akontacije dobiš številko sedeža na avtobusu.

Cena romanja je 180€ in vključuje: 
avtobusni prevoz z visokoturističnim avtobusom, cestnine, parkirnine, takse, nastanitev v 

centru Medjugorja v hotelu s tremi zvezdicami in duhovno ter strokovno vodstvo. 


