
Uradne ure:     ponedeljek, torek, četrtek, petek – od 8h do 12h                             
                            sreda – od 16h do 18h  
poletni delovni čas: ponedeljek in sreda od 16h do 18h.  
 

 

DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI 
Tržaška 85, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
Tel.: +386 041 652 350 (pisarna), 041 669 134 (p. Peter) 
http://www.sveta-dezela.si     e-pošta: komisariat@rkc.si 
poslovni račun: SI56 0510 0801 0149 684; DŠ: SI67460607(ni davčni 
zavezanec) 

november 2019 
 

ROMANJE PO GNIDOVČEVI POTI - SEVERNA MAKEDONIJA:  
BRATSKI PRAVOSLAVNI VZHOD, LEPOTE, KULTURA, ZGODOVINA….. 

  

16. – 20. MAREC 2020 
z avtobusom 

 

Program: 
Ponedeljek, 16. 3.: jutranji odhod ob 04.30 iz Šenčurja, ob 5.00 iz Ljubljane ( parkirišče ob cerkvi na 
Viču). Pot skozi Hrvaško in Srbijo do Skopja. Prihod v hotel, namestitev za 1 noč, sveta maša in 
večerja. 
 
Torek, 17. 03.: dopoldanski čas je namenjen  ogledu Skopja, kraju delovanja Božjega služabnika 
Janeza Frančiška Gnidovca in sveti maši na kraju  »rojstne hiše« Matere Terezije. Popoldne odhod 
proti samostanu Jovan Bigorski ob meji z Albanijo, ogled. Nadaljevanje do Ohrida, namestitev za 1 
noč, večerja. 
 
Sreda, 18. 03.: sveta maša v Ohridu, ogled Ohrida -  zibelke krščanske vere in kulture, cerkve sv. 
Klimenta Ohridskega - učenca sv. bratov Cirila in Metoda; vodstvo po starem Ohridu, povratek v 
Skopje, večerja, prenočevanje. 
 
Četrtek, 19. 03.(god svetega  Jožefa): odhod proti Srbiji; ogled katoliške cerkve v Nišu, kjer so novi 
Rupnikovi mozaiki. Tam bo tudi sveta maša. Nadaljevanje do Beograda, večerja, namestitev. 
 
Petek,  20. 03.: dopoldne sveta maša v beograjski katoliški stolnici, po možnosti srečanje z 
nadškofom msgr. Stanislavom Hočevarjem. Popoldne pot proti domu s prihodom v poznih 
večernih urah. 
 
Cena celotnega potovanja je 520€ (udeležba nad 45 romarjev); če bo romarjev manj je cena 550€. 
V ceno je vključeno: 
 4 polpenzioni v dvo- ali tro- posteljnih sobah, 
 prevoz z avtobusom na celotni poti,  
 DDV,  
 vodstvo romanja  
 nezgodno in zdravstveno zavarovanje za primer poškodb na poti. 

Vstopnine niso vključene (cca. 10€). Doplačilo za enoposteljno sobo je 90€. 
Za potovanje zadošča osebna izkaznica.  
 
Plačilo ob prijavi – 200 €, ostanek plačila 15 dni pred odhodom. Prijavite se s spletno prijavnico ali 
po e-pošti. 
 
Voditelj romanja 
p. Peter  

http://www.sveta-dezela.si/
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Prijavnica za romanje  

Kraj romanja:   
 

Termin:  
 

Ime in priimek:  
(kot je v osebnem dokumentu) 
Naslov:  

 
Pošta:  Kraj:  
  
želim biti v sobi z:  

 
Datum:       Podpis: 

(če še niste član Društva pri jateljev Svete dežele,  prosimo izpolnite tudi spodnje 

podatke) 

Datum rojstva:  
 

Številka potnega lista 
ali osebne izkaznice : 

 

 (za romanja izven EU) 

Veljavnost do:  
 

Telefon:  
 

e-naslov:  
 
Želim skleniti zavarovanje za riziko odpovedi:  da  ne 
 
Prijavnica velja kot pogodba o sklenjenem aranžmaju romanja. 

 


