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Spoštovani!
Po prejšnji splošni informaciji glede obveznosti v sklopu Nadaljnje formacije mladih duhovnikov za
pastoralno leto 2015/16, vam v tem sporočilu podajam podrobnejše informacije glede naše poti na
Hrvaško od ponedeljka, 25. do četrtka, 28. januarja 2016. Udeležence programa bova spremljala
mag. Roman Starc in Igor Dolinšek.
Ob 8.00 bo odhod iz župnijskega parkirišča v župniji Ljubljana Koseze, Podutiška cesta 20.
Dnevni red po posameznih dnevih:
Ponedeljek (25. januar):
8.00 – odhod iz župnišča
10.00 – 11.00: predviden prihod v Zagreb; nastanitev v Pastoralnem centru na Kaptolu
12.30 – dnevna molitvena ura;
13.00 – kosilo
15.00 – voden ogled katedrale in muzeja Alojzija Stepinca
18.00 – sveta maša; večernice; večerja.
Torek (26. januar):
7.00 – sveta maša
7.30 – zajtrk
9.00 – predstavitev Pastoralnega inštituta in njihovih programov
10.30 – odmor
11.00 – predstavitev programa formacije mladih duhovnikov
12.30 – dnevna molitvena ura
13.00 – kosilo
15.00 – srečanje s pomožnim škofom Šaškom, ki je odgovoren za formacijo duhovnikov
16.15 – odhod na Šalato (katoliške knjigarne, trgovine z liturgičnimi izdelki…)
18.30 – večernice
19.00 – večerja
20.30 – srečanje v bogoslovju z vodstvom bogoslovja in bogoslovci.

Sreda (27. januar):
7.30 – zajtrk
8.30 – odhod proti Varaždinu, Lepoglavu, baročni cerkvi Belec, Mariji Bistrici in vrnitev okoli 20. ure.
Četrtek (28. januar):
7.30 – zajtrk
8.30 – voden ogled Zagreba
12.30 – dnevna molitvena ura
13.00 – kosilo
14.00 – odhod proti domu. Vrnili se bomo tako zgodaj, da boste lahko imeli večerne sv. maše že
doma
CENA: 250 € (125 € škofija ali redovna hiša; 62,5 € župnija; 62,5 € osebno). V ceno so vključeni
avtobusni prevoz in nastanitve.
Samo spomnim: ker si v programu Nadaljnja formacija mladih duhovnikov, si na to romanje že
prijavljen. Morebitne težave glede udeležbe vsak udeleženec osebno ureja s svojim ordinarijem.
S seboj imejte albo, belo štolo, brevir, kakšen notes, pisalo, pribor za osebno higieno.
Obilo Božjega blagoslova!
Igor Dolinšek,
voditelj Pastoralne službe

