
1. DAN – četrtek, 27. april 2017: Novo mesto – Italija – St. Maximin – Montpellier 

Jutranji odhod avtobusa iz Novega mesta. Vožnja mimo Ljubljane v severno Italijo ter naprej mimo Benetk in Brescie proti 

Franciji. Popoldan prihod v Saint-Maximin, kjer si bomo ogledali baziliko, v kateri so grob in relikvije svete Marije Magdalene 

ter sarkofagi nekaterih svetnikov iz Provanse. V baziliki bomo darovali sveto mašo. Po sveti maši odhod proti Montpellieru, 

kjer se bomo nastanili v hotelu. Večerja in nočitev. 

2. DAN – petek, 28. april 2017: Montpellier – Lurd  

Po zajtrku bomo nadaljevali romanje proti Lurdu. Pot nas bo vodila mimo številnih mest, tudi mimo znanega francoskega 

univerzitetnega mesta Toulousa, do Lurda, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. Lurd je vsem dobro poznan romarski 

kraj, njegovi začetki segajo v leto 1858, ko je 11. februarja deklica Bernardka prvič videla Gospo. Že v popoldanskem času se 

bomo sprehodili do lurške votline in si ogledali nekatere znamenitosti kraja, kjer se je Bernardka z Gospo srečala kar 18 

krat. Sledila bo sveta maša in nato večerja. Ob 21. uri se bomo udeležili procesije s svečkami. Nočitev v hotelu.  

3. DAN – sobota, 29. april 2017: Lurd 

Zajtrk. Dan bomo začeli s slovesno mašo narodov v veliki podzemni baziliki Pija X., ki sprejme kar 25.000 vernikov. Po sveti 

maši si bomo ogledali Rožnovensko baziliko, baziliko Brezmadežnega spočetja in druge znamenitosti. Sledil bo prosti čas 

za kosilo in nakupe. Ob 15. uri bomo na bližnjem Espèluškem griču skupaj molili križev pot. Po molitvi bo čas za kopanje v 

vrelcu zdravilne lurške vode, ki je nastal ob devetem srečanju Bernardke z Gospo, za osebne pobožnosti, oglede in nakupe. 

Večerja in ob 21. uri procesija s svečkami, ki se je udeleži veliko število romarjev, ki so ta dan v Lurdu. Nočitev. 

4. DAN – nedelja, 30. april 2017: Lurd – Carcassonne – Italija 

Sveta maša v votlini prikazanja. Po zajtrku odhod proti domu. Pot nas bo vodila do enega najbolj ohranjenih srednjeveških 

mest – Carcassonna. V mestu bo čas za ogled in kosilo. Vožnjo bomo nadaljevali do italijanskega mesta San Remo, ki je 

znano po festivalu zabavne glasbe. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev. 

5. DAN – ponedeljek, 1. maj 2017: San Remo – Padova – Novo mesto  

Zadnji dan našega romanja se bomo po zajtrku odpravili proti Padovi, kjer si bomo najprej ogledali čudovito baziliko svetega 

Antona Padovanskega, molili ob njegovem grobu in občudovali njegove relikvije. Tu bomo imeli sveto mašo. Po maši se 

bomo sprehodili do kapucinskega samostana, kjer je deloval sveti Leopold Mandič. Obiskali bomo njegov grob in si ogledali 

svetnikove relikvije. V večernih urah se bomo odpeljali proti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah. 

CENA: 380 € na osebo (ob prijavi najmanj 45 romarjev)  

VKLJUČUJE: Avtobusni prevoz na navedeni relaciji, cestnine, predornine, parkirnine in stroške voznikov, 4 polpenzione v hotelih z najmanj 3*, oglede 

po programu brez vstopnin, prispevek za romarje v Lurdu, duhovno vodstvo, prispevek za slovenskega turističnega vodnika in vso organizacijo romanja. 

DOPLAČILA: 90 € za enoposteljno sobo 

OB PRIJAVI JE TREBA PLAČATI 100 € AKONTACIJE NA OSEBO. PREOSTALI ZNESEK 
LAHKO PO DOGOVORU PLAČATE NA OBROKE. 

Prijave sprejemamo v župnijskih pisarnah:  

Stolna župnija Novo mesto, Sveti Lenart in Šmihel. 

NOVO MESTO – Stolna župnija, Sveti Lenart in Šmihel 

ST. MAXIMIN – MONTPELLIER – LURD – CARCASSONNE – PADOVA 

ROMANJE V LURD Z ŽUPNIJAMI  


