
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Ko pa je nehal govoriti,  je rekel Simonu: 
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na 
lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, 
vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; 
toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko 
so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so 
se njih mreže trgale. (Lk 5,4–6) 

 

Evangelij nam je oznanjen. Sprejeli smo ga. Če stojimo trdno v njem, se nam ni 
treba ničesar bati, ker smo na poti rešitve. Postanemo lahko kot ribiči – vztrajni 
in trdoživi. Pripravljeni na uspeh in neuspeh. Jezusovi učenci – ribiči so bili 
dovzetni za novosti, zato so vrgli mrežo celo podnevi, proti vsem ribiškim 
pravilom. Zaupali so Jezusu in uspelo jim je. Ulov je bil velik. Smo tudi mi kot 
ribiči pripravljeni slediti Jezusu, zanj trpeti in delati, kar bo hotel, pa čeprav nam 
še zdaleč ne bo jasno, kaj bo to in kako se bo končalo? (Po: Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 11. 2. 2019, se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša. Ker goduje 
Lurška Mati Božja, bomo brali pismo bolnikom 2019. Po maši bom delil 
bolniško maziljenje (tudi v Dupljah). Uradne ure v Dupljah so od 9.30 do 
10.30 ter pred in po maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične 
molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sv. maša.  
• V torek, 12. 2. 2019, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša.   
• V sredo, 13. 2. 2019, se ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili 
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bomo tudi litanije na čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa maša. Po maši je 
srečanje ŽPS Tržič – Bistrica (pred mašo povabljeni k sveti maši). Cerkvi na 
Slovenskem uvajamo redno pripravo za krstne in birmanske botre. Mnogi 
težko razumejo, kakšna je vloga botra in katere lastnosti naj ima boter. Priprava 
za botre za vso dekanijo je že v praksi v letu pred birmo. Mnogi ste to pripravo z 
veseljem sprejeli. Od sedaj naprej bo taka priprava štirikrat letno: 20. decembra 
2018; 13. februarja 2019 ob 18.30; ob koncu maja in v septembru 2019. Tisti, 
ki ste že naprošeni, ali predvidevate, da boste krstni ali birmanski botri se 
udeležite ene od napovedanih priprav. Priprava bo v cerkvi v župniji Križe.  
• V četrtek, 14. 2. 2019, se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice 
(molitve Cerkve), ob 18.30 pa se prične sv. maša. Po maši v Bistrici je 
srečanje Delavnice molitve in življenja (DMŽ) v učilnici župnijskega doma 
v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Ob 17. uri 
povabljeni k molitvi rožnega venca za blagoslov družin v cerkev sv. Vida v 
Dupljah. 
• V župnijski cerkvi v Ovsišah, kjer je stranski oltar posvečen sv. 
Valentinu, bomo slovesno praznovali god tega svetnika v četrtek, 14. 2. 
2019, s sv. mašami ob 8.30, ob. 10. in popoldne ob 17. uri. Prosili ga bomo 
za dušno in telesno zdravje. Deseto mašo bo imel msgr. Lojze Uran, nadškof 
v pokoju, popoldne ob petih pa g. Martin Golob, župnik Srednje vasi v 
Bohinju. Vabljeni. 
• V petek, 15. 2. 2019, ob 18. uri v župnijski kapeli sv. Marije Goretti 
molimo rožni venec, ob 18.30 pa se prične sv. maša. Ob 16.30 se v cerkvi 
sv. Jakoba v Lešah začne molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k 
sveti maši. Uradne ure so pred in po sv. maši. Ob 20. uri se začne v 
župnišču v Dupljah srečanje prve zakonske skupine. 

• Škofijska Klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom  v Šentvidu nad 
Ljubljano vabita osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNI DAN v petek, 
15. 2. 2019, ob 9. uri in 15. uri in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9. uri. Vabljeni vsi, 
ki se odločate o vpisu na srednje šole in imate med možnimi tudi katoliško šolo.  

• V sobota, 16. 2. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici čisti skupina Stara Bistrica. Iz tega okoliša k skrbi za skupno 
svetišče vabim nove člane in članice. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k 
sveti maši. Po maši se v Bistrici za vse tri župnije (Tržič – Bistrica, Leše in 



   

 

Duplje) prične mladinsko srečanje.  Ob 9. uri župnišče v Dupljah čistijo 
starši otrok 4. in 5. Razreda. Ob 17. uri povabljeni k molitvi rožnega venca 
za duhovne poklice v cerkev sv. Vida v Dupljah. Ob 16.30 se začne molitev 
rožnega venca in litanije Matere Božje, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. 
TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti 
skupina čistijo Paloviče (2). Lepo vabljeni.  

• V soboto, 16. 2. 2019, bo ob 17. uri, na Trsteniku dekanijsko srečanje 
za birmance, starše in botre. Z nami bo g. Jaka Trček, ki nas bo razveselil s 
svojimi rokohitrskimi spretnostmi. Hkrati nam go spregovoril o lepoti in 
moči krščanskega življenja. Druga taka priprava bo v Križah, 13. 4. 2019, ob 
19. uri. Z nami bo g. Grega Strajnar, družinski oče in pevec. 

• V nedeljo, 10. 2. 2019, je 5. nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s 
sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida 
začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa nedeljska sveta maša, da skupaj 
slovimo Boga. Vsako 3. nedeljo v mesecu, je popoldne ob 15. uri, na Brezjah 
škofijska molitev za duhovne poklice. V nedeljo, 17. 2. 2019, bo molitev 
pripravila in vodila dekanija Tržič. Vabljeni z osebnimi prevozi, peš, na voljo 
pa bo tudi avtobus (Luka tour). Ob 14. uri krene iz Loma in nadaljuje v 
naslednjem redu: Tržič, čez Pristavo, Križe, Bistrica (pobere na postaji pri 
vrtcu približno ob 14.20), Kovor in proti Brezjam. Dar za avtobus je  €. 
Pobere se na avtobusu. Po molitveni uri ob 16. uri sledi sv. maša. Vabljeni v 
čim večjem številu. 

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 064/182-333 
E-naslov je: z.marijegoretti@gmail.com. Dosegljivi pa smo tudi na spletni strani: www.zupnija-bistrica.rkc.si. 

T E D E N S K I  L I T U R G I Č N I  K O L E D A R   

I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristus) 
 

5. NEDELJA MED LETOM  
Sholastika, redovnica 

Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7c-8; 
1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 

Ne boj se! (Lk 5,10). 

– Gospod, vpričo angelov ti 
bom prepeval. 

10. 2. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
 

in 10.00 rožni venec  
B.:  ++ Matevž, Neža Košir, obl. 

za žive/rajne farane/faranke 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Peter Kuhar; (+++ Jerica, 

Jakob, Rado Boncelj; ++ 

Valentina in Ivan Balantič) 

Lurška Mati Božja 

1 Mz 1,1-19; Ps 103,1-35; Mr 6,53-56 

V začetku je Bog ustvaril nebo 
in zemljo (1 Mz 1,1). 

- Gospod se veseli svojih 
stvari! 

11. 2. 

2019 
 

PONEDELJEK 

 
16.30 

17.00 

 

18.00 

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

+ Jože Rozman; (++ Franc 

ml., in Janez Škrjanc, obl.) 

Bistrica: rožni venec 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

18.30 + Ana Ruparčič (7. dan) 

Evlalija, mučenka 

1 Mz 1,20-2,4; Ps 8,4-9; Mr 7,1-13 

Bog je ustvaril človeka po svoji 

podobi (1 Mz ,27). 

12. 2. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 
18.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 
++ Anton in Kristina Špik 

 

- Kako čudovito je božje ime po 
vsej zemlji. 

Jordan, redovnik 

1 Mz 2,4-17; Ps 103,1-30; Mr 7,14-23 

Poslušajte me vsi ter umejte 
(Mr 7,14). 

– Gospodova milosrčnost traja 
vekomaj. 

13. 2. 

2019 
 

SREDA 

17.10 

18.30 
18.30 

19.00 

Bistrica: molitvena skupina 

v zahvalo (M. A.) 
+ Bernardina Švab (7. dan) 

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 

Valentin (Zdravko) 

1 Mz 2,18-25; Ps 127,1-5; Mr 7,24-30 

… hudi duh je šel iz tvoje 
hčerke (Mr 7,29). 

– Blagor vsem, ki se boje 
Gospoda. 

14. 2. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 
18.30 

19.00 

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
++ Anton in Marija Teran  

delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Klavdij, redovnik 
1 Mz 3,1-8; Ps 31,1-7; Mr 7,31-37 

Odpri se (Mr 7,34). 

– Blagor nam, ker nam Bog 
odpušča. 

 

20.00 D.: zakonska skupina 1 

15. 2. 

2019 
 

PETEK 
 

16.30 

17.00 
 

18.00 

18.30 

Leše: rožni venec  

+ Stanko Zupan (Jekulev) 
 

Bistrica: rožni venec  

+++ Miro Hrgovič, obl., ter 
starši Joža in Tončka Hladnik 

Julijana, mučenka 

1 Mz 3,9-24; Ps 89,2-13; Mr 8,1-10 

Koliko hlebov imate? (Mr 8,5).  
– Gospod nam je pribežališče 
od roda do roda. 

- Bistrica: čisti skupina Stara 

Bistrica 

16. 2. 

2019 
 

SOBOTA 

 
 

16.30 
17.00 

 
 

9.00 

17.00 
 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: rožni venec  
+ Marjan Kersnik (Kanada)  
- Leše: čistijo Paloviče (2) 

 

Duplje: čistijo starši 4. – 5. R. 

rožni venec za duhovne poklice 
 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Jelka Jelar 

mladinsko srečanje 

6. NEDELJA MED LETOM  

Aleš, redovni ustanovitelj 

Jer 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1 Kor 

15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 
Toda Kristus je vstal od mrtvih 

(1 Kor 15,20). 
– Blagor vsem, ki zaupajo v 

Gospoda.  

17. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

15.00 
16.00 

 

8.15 
8.45 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  za žive/rajne 
farane/faranke 

+++ Špornovi 
 

Brezje: mol. ura za duh. poklice 
sveta maša 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+++ Jožef Petek ter Miha in 

Štefanija Dolinšek 
 

Ležeče besedilo je stavek iz Božje besede, ki nas spremlja skozi dan.  

- pa je odpev pri psalmu. Vabljeni smo, da vsak dan preberemo Božjo besedo tistega dne. 
 

OZNANILA - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za februar (20.2.; 22.2.; 
25.2.; 28.2.), marec, april, maj, junij, julij in avgust  2019 . Hvala in Bog Vas 



   

 

blagoslovi. Prosim, da v kapeli na stojalu ne prižigate svojih sveč. Zadnjič 
se je vnela plastika. Glavnih vrat v kapelo ni potrebno zapirati, ker imajo 
samo zapiralni sistem. Če vlečete k sebi, se ta sistem uničuje. Hvala za 
razumevanje. 

 

TRADICIONAČNO VSAKOLETNO ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH) 
ŽUPNIJ DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE: Romanje je najprej srečanje z 
Bogom in je dogajanje srce. Ni samo zunanji dogodek. Pri taki drži je značilnost, 
da dogodek izgubi privlačnost, ko ga enkrat dosežemo. Romanje bo trajalo od 
1. do 3. 5. 2019. Sami si priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je 
brezplačna. Dar za romanje je €. Prijave že sedaj sprejema župnik (064/182-
333). Do sedaj je 40 prijavljenih. 

 

SODELOVANJE PRI OBNOVI KLOPI V ŽUPNIJSI KAPELI SV. MARIJE 
GORETTI: ŽPS in ključarji župnijske cerkve ter nekateri gospodarski 
svetovalci so podprli že dolgotrajno željo, da se naredijo nove klopi v 
cerkvi. Odločili smo se za akcijo, da iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor 
jih je sedaj v kapeli. po € (to je en sedež; lahko daste tudi po obrokih) za 
prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakega: 5. 
10, … €. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas stal €, torej bi klop, ki je dolga 
2,7 metra stala €. Imamo že 19 donatorjev in s tem 22,5 sedišča. Hvala in 
Bog Vam povrni. 

 

BIRMA: Prosim, da začnete prinašati potrdila za botre, ki so z drugih župnij. 
Tisti kandidati/kandidatke, ki ste krščeni drugod, pa iz tistih župnij prinesite tudi 
krstni list.  

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical ANO RUPARČIČ (Kovorska cesta 
35, župnija Tržič - Bistrica, roj. 4. 11. 1942 – Tržič, župnija Tržič, pogreb 4. 2. 
2019 v Križah). Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj 
počiva v miru. Amen. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical BERNARDINO ŠVAB (Pod Šijo 20, 
župnija Tržič - Bistrica, roj. 17. 5. 1931 – Tržič, župnija Tržič, pogreb 5. 2. 2019 
v Tržiču). Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v 
miru. Amen. 

 

V torek, 8. 1. 2019, je po večerni sv. maši  potekal sestanek Župnijske Karitas 
Tržič - Bistrica. G. župnik je prisotne povabil na romanje v času krompirjevih 
počitnic, jeseni v roj. kraj Marije Goretti. Kot vsako leto je tudi letos potrebno 



   

 

oddati poročila o delu in aktivnostih v preteklem letu. To so: molitve za rajne, 
vnosi podatkov v sistem ob delitvi prehrane, obiski v domu Petra Uzarja, 
prisotnost na rednih mesečnih sestankih.  Le-ta so bila poslana na škofijsko 
Karitas. Naslednji mesec je predviden  občni zbor na katerem bodo izvedene 
tudi volitve za tajnika Župnijske Karitas Tržič - Bistrica. L. 2021 bo 50 let župnije 
Bistrica in 10 let Župnijske Karitas Tržič - Bistrica. Zato je potrebno že sedaj 
razmišljati, kako na čim bolj dostojen način obeležiti ti dve obletnici. (Mojca 
Sedminek) 

 

SESTANEK STARŠEV BIRMANCEV, 4. 2. 2019: G. župnik prosi, da čim prej 
prinesemo potrdilo za botra iz drugih župnij in krstni list birmanca iz drugih 
župnij (razen iz župnij Trži – Bistrica, Duplje in Leše). V sredo, 13. 2. 2019, bo v 
Križah srečanje - priprava za botre birmancev (za tiste, ki še niso bili). Na 
Trsteniku bo 16. 2. 2019 srečanje za birmance in starše. Vodi g. Jaka Trček. 13. 
4. 2019 bo v Križah glasbeno srečanje z Gregorjem Strajnarjem. 
DEVETDNEVNICA PRED BIRMO: od 18. 4. – 26. 4. 2019. Srečanje z 
birmovalcem (msgr. Franci Petrič) bo v tednu pred birmo. Starši se domenite za 
čiščenje cerkve in okolice. Birmanci bodo imeli enotne obleke, ki jih pred 
uporabi operemo. Fotografiranje – Foto Čebron. Dogovori se g. župnik. Darilo 
za škofa: košara domačih dobrot. Za petje se še dogovorimo (kombinacija 
cerkveni pevski zbor in mladinske pesmi). Duhovne vaje za birmance: g. župnik 
se bo potrudil, da bodo še ene duhovne vaje v marcu. Povabljeni: 9. 3. 2019 v 
gasilski dom v Dupljah na ogled filma Božje usmiljenje; 23. 3. 2019 v Bistrici 
Gregor Čušin; 26. 10. 2019 romanje do Patra Pija in sv. Marije Goretti (tudi 
primerno darilo za birmance). Dar za birmo je €. 

Delavnica molitve in življenja (DMŽ): V četrtek, 7. 2. 2019, se je v župnišču v 
Bistrici za vse tri župnije pričela DMŽ. To je bilo četrto srečanje, ki je imelo 
naslov Žena vere in uboga v Bogu. Mati, daj nam svoj molk in mir, daj nam 
svojo vero. Prišlo je okoli 20 ljudi. Bog Vas blagoslovi in Vam 
povrni. 

 

ROMANJE K PATRU PIJU IN MARIJI GORETTI  
Sobota, 26. oktober 2019 – torek, 29. oktober 2019 
Sveti Pij (1887-1968) je bil rojen v Pietrelcini v južni Italiji. Leta 
1903 je vstopil h kapucinom, 1910 postal duhovnik. Šest let 
kasneje je nastavljen v San Giovanni Rotondo, kjer je ostal do 
smrti, 23. septembra 1968. Leta 1918 je prejel Kristusove rane, ki so krvavele 



   

 

pol stoletja. Mistik in čudodelnik, ki je goreče opravljal duhovniško službo, 
ustanavljal molitvene skupine in postavil moderno bolnišnico. Za blaženega 
razglašen 1999, za svetnika, 16. junija 2002. 
 

Prvi dan, sobota, 26. 10. 2019 
Odhod iz domačih krajev (Bistrice) v nočnih urah ob 2. zjutraj, 
vožnja mimo Ljubljane in nadalje po primorskem kraku 
avtoceste do mejnega prehod Fernetiči, kjer bomo vstopili v 
Italijo. Po naši zahodni sosedi bo sledila vožnja po njihovem 
avtocestnem omrežju mimo večjih urbanih središč kot so Trst, 
Benetke, Padova, Bologna, Rimini, Ancona in Pescara. V 
popoldnevu prihod v Lanciano, kjer bomo imeli sveto mašo. 
Obiskali bomo cerkev evharističnega čudeža, ki je znan po 

vsem svetu.  Pred 1.300 leti sta se med sveto mašo hostija in vino spremenila v 
pravo meso in kri. Znanstveniki so kasneje ugotovili, da sta meso in kri 
človeškega izvora in da je meso tkivo srčne mišice, ki pripada človeku starosti 

okrog 30 let. Vsa 
dolga stoletja nista 
kri in meso 
spremenila svojih 
lastnosti. Proti večeru 

nadaljevanje poti ob vhodni jadranski obali vse do mesta San Giovanni 
Rotondo. Po prihodu nastanitev v hotelu, večerja in zasluženi počitek. 
 

Drugi dan, nedelja, 27. oktober 2019 
Po zajtrku, bo dopoldanski del namenjen obisku enega najbolj priljubljenih 
romarskih  središč San Giovanni Rotondo; kraj milosti, na leto ta obišče tudi 
do osem milijonov ljudi, saj je v njem večji del svojega življenja preživel svetnik 
Pater Pij, edini duhovnik, ki je imel Kristusove rane-stigme. Obiskali bomo novo 
cerkev, ki je bila posvečena leta 2004 in pet let pozneje povsem dokončana. 
Dejansko je sestavljena iz dveh cerkva. V spodnji je od leta 2009 sedanji grob 
patra Pija.  Hodnik, ki vodi v spodnjo cerkev in celotna cerkev je pravi biser 
mozaikov, delo našega patra Marka Rupnika, na eni strani bomo spremljali 
življenje in delo patra Pija, na drugi strani pa svetega Frančiška Asiškega. Po 
sveti maši se za kosilo vrnemo v hotel, v popoldnevu pa bo prosto osebno 
pobožnost, nato si ogledamo še staro samostansko cerkev in muzej s 



   

 

spominsko sobo ter bolnišnico. Zvečer ponovno vrnitev v hotel, večerja in 
nočitev.  
 

Tretji dan, ponedeljek, 28. oktober 2019 
Po zajtrku slovo od hotela in romarskega kraja San 
Giovanni Rotondo in odhod proti naslednjemu 
romarskemu cilju – po slikoviti cesti se vzpnemo do 
mesteca Monte Sant'Angelo, kjer je svetišče 
nadangela Mihaela, ki se je tam prikazal krajevnemu 
škofu. V podzemni kapeli bomo imeli tudi sveto 

mašo. Prosti čas bo za kosilo in osebno pobožnost. V popoldnevu vožnja ob zahodni 
jadranski obali, pri Pescari se bomo usmerili pod vznožje Apeninov, naš cilj bo kraj 
Manoppelo, v tamkajšnji kapucinski cerkvi se nahaja relikvija - podoba Jezusa 
(naslikana na tankem prtu), ki naj bi nastala pred pol tisočletja in h kateri je poromal 
leta 2006 tudi prejšnji papež Benedikt XVI. Proti večeru še vožnja do hotela v okolici 
Ancone, na večer nastanitev, večerja in počitek. 
 

Četrti dan, torek, 29. oktober 2019 
Po zajtrku se odpravimo proti severu do mesta 
Corinaldo, v rojstnem kraju Marije Goretti bomo 
imeli sveto mašo, še v dopoldnevu pa nadaljujemo 
v smeri domačih krajev, naslednji cilj bo antična 
bizantinska, gotska in beneška Ravenna, mesto z 
bogato zgodovino in umetnostnimi zakladi, ki je bilo 
zadnja prestolnica rimskega imperija, središče 
vzhodnogotske države in ki je največji umetnostni razvet doživelo v okviru Bizanca. 
V mestnem središču obiščemo cerkev San Vitale Poznan pa mozaični podobi 
cesarja Justinijana in cesarice Teodore. V mestu, kjer je – daleč od doma – svoj 
zadnji počitek našel poet Dante, bomo imeli nekaj prostega časa za kosilo, nato pa v 
poznem popoldnevu po obalni cesti odhiteli proti Padovi, nadalje pa po avtocesti 
mimo Benetk in Trsta v rodno Slovenijo. Prihod domov je predviden v večernih urah. 
 

Cena znaša po osebi znaša € ob udeležbi najmanj 47 oseb in vključuje: 
- prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, cestnimi 
pristojbninami, parkirninami in taksami; -2x polpenzion (zajtrk, večerja) v 
dvoposteljnih sobah hotelov kategorije ****; - 1x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja) 
v dvoposteljnih sobah hotelov kategorije ****; 
- vstopnina za obisk cerkve San Vitale; -nezgodno zavarovanje za tujino; -turistična 
taksa (3x); - organizacijo in izvedbo romanja. Prijave že sprejemam. Ob prijavi je 
akontacija €. Hvala. 


