ASSISI (13. 7. - 16. 7. 2017)
Koliko nepozabnih vtisov, novih spoznanj, duhovnih korakov, novih
poznanstev se je zgodilo v Assisiju, ki poje drugačno, veliko bolj umirjeno,
poglobljeno, posvečeno pesem od sosednjih umbrijskih mest. Duhovnost
sv. Frančiška je v njegovi dialoški drži, njegovem spoštovanju bližnjega in
narave, njegovem vesoljnem bratstvu in vse, kar je zapisal v svoji Sončni
pesmi, se je na neki izjemen način 'ujelo' v rdečkaste asiške kamne, v
prekrasne ulice in trge, premnoge cerkve in cerkvice in v Asižane same, ki so
zelo ponosni na svoje mesto …

Romanje v Assisi za družine v juliju 2017
NA ROMANJE SE BOMO ODPRAVILI v četrtek, 13. julija 2017 z osebnimi avtomobili. V Assisiju
bomo spoznali kraje, kjer je živel sv. Frančišek: rojstno hišo, cerkev sv. Rufina, kjer je bil Frančišek
krščen, cerkev sv. Damijana, ki jo je Frančišek obnovil z lastnimi rokami, Porciunkolo, kjer je
Frančišek umrl, goro La Verno, kjer mu je Kristus vtisnil rane…
Naša NAMESTITEV bo v hotelu Villa Verde v Rivotortu v Assisiju (glej sliki spodaj) v času od četrtka
13. julija 2017 do nedelje 16. julija 2017. Cena polpenziona (nočitev, zajtrk in večerja) znaša 39 € po
osebi – za tri dni torej 117 € po osebi. Tej ceni morate prišteti še prevoz, cestnine in parkirnine v
Assisiju.
ZA OTROKE je cena polpenziona 28 € po osebi – za tri dni torej 84 €.
Za otroke bodo del dneva poskrbeli animatorji.
V pričakovanju lepih doživetij na skupnem romanju vama želiva mir in vse dobro!
p. Janez Papa in p. Marjan Čuden

ZA ROMANJE V ASSISI SE PRIJAVITE na spletni strani: http://skrci.me/assisi2017
Za dodatne informacije pišite na zanima.me@ofm.si ali pokličite na 041-778-456.
Prijava je sprejeta, ko jo p. Janez potrdi po e-pošti!
PRIPRAVLJALNO SREČANJE:
23. 4. 2017 ob 18. uri v dvorani Antonovega doma na Viču, Tržaška 85, Ljubljana.
Takrat poravnate akontacijo 100 €.

