
Ali želiš preživeti prijetne in duhovno bogate 
poletne dni?

Ne sam-a, pač pa skupaj z drugimi 
– z avtobusom druščine?

Bi rad-a  priložnost za druženje, za osebno 
poglabljanje, tišino, molitev… in seveda za ogled 

čudovitih španskih krajev?

Če je tako, potem je to romanje prava priložnost 
zate, da se naučiš živeti iz  Njegovega veselja,

ki je zastonjski dar.

Romarske duhovne vaje organizira in vodi 
slovenski jezuit p. Viljem Lovše. 

Prijave sprejema Silva Frelih (agencija Camino )
na tel.: 031 709 763 ali po e-pošti na naslovu: 

romanje.ignacij@gmail.com. 
Šifra romanja je P01/15. 

Prijave sprejemamo do 1. 7. 2015 oziroma do           
zasedbe mest. Najmanjše število udeležencev je 40.

Pripravljalno srečanje, ki je obvezno za vse 
udeležence, bo potekalo v nedeljo, 12. julija 2015, 
ob 16.00 pri sv. Jožefu v Ljubljani.

Cena romarskih duhovnih vaj je 565 evrov. 
Cena vključuje avtobusni prevoz po programu, 6 
polpenzionov v hotelih ter štiri polne penzione v 
preprostih prenočiščih (redovna hiša), lično barvno 
romarsko knjižico, vstopnine po programu, 
nezgodno zavarovanje in organizacijo izleta. 
Možno je doplačilo za zdravstveno zavarovanje 
z asistenco ELVIA (10 €) in za zavarovanje rizika 
odpovedi potovanja (14 €).

Romarske duhovne vaje so namenjene  vsem od     
18 leta starosti naprej, ki želite globlje doživeti pravo 
dragocenost svojega življenja in iz nje črpati moč! 
Mlajši se lahko romarskih duhovnih vaj  udeležijo v 
spremstvu odrasle osebe, ki zanje odgovarja.

Ves čas smo v BOŽJI navzočnosti in v Njem. Vsak hip 
hrepeni po nas in nas išče. Če ga sprejmemo za svoje 
središče se začne počasi vse spreminjati. Še najbolj 
pa mi sami. Ali upaš tvegati? Veselje je Duh njegeve 
Besede. Jezus ga je podaril in kako želi, da bi zajel tudi 
tvoje in mojem srce. Skupaj na poti se lažje odpremo 
Božjemu Veselju, da nas prevzame kakor je zajel 
Ignacija Lojolskega, Frančiška Ksaverja in še mnoge 
druge brate in sestre. Tudi ti si povabljen v isto 
pustolovščino. Ne boj se ran. So le priložnost za rast 
v polnost življenja.



PROGRAM Torek, 21. julij 2015
Po zajtrku se odpravimo v rojstno hišo sv. Ignacija Lojolskega. V 
kapeli, kjer se je spreobrnil, imamo sveto mašo. Dovolj časa bo za 
oseben ogled in molitev. Popoldne po 13.00 imamo dve možnosti: 
kdor želi, lahko ostane v Loyoli in se posveti osebnemu premišljevanju 
ali pa skoči na bližnji vrh Xoxote, kjer stoji Ignacijev kip; ostali se z 
avtobusom odpeljemo v obmorsko mestece Zarautz, ki ima zelo dolgo 
mivkasto plažo, primerno za sprehod ali plavanje v atlantskih valovih. 
Pred večerjo si skupaj v krogu razdelimo vtise iz dotedanje poti.

Sreda, 22. julij 2015
mo v rojstno hišo svetega Frančiška Garateja, ki je bil tristo let po 
Ignaciju njegov sosed. Na seniku imamo sveto mašo.  Približno ob 
11.00 se odpravimo na plažo v Zarautz, kjer se do 16.00 kopamo ali 
sprehajamo po plaži. Pater je na razpolago za spoved ali pogovor. 
Nato se odpeljemo proti tisočletnemu benediktinskemu samostanu 
Leyre v Navarri in se tam udeležimo petih večernic ob 19.00. Ob 20.00 
se odpeljemo v osem kilometrov oddaljeni kraj Javier. Krasi ga izredno 
lepo urejen grad, v katerem se je rodil največji misijonar in zavetnik 
vseh misijonarjev Frančišek Ksaver. Spimo v dveh velikih sobah, moški 
posebej, ženske posebej, vsak v svoji postelji. Ob 21.00 imamo večerjo, 
po večerji pa prijetno večerno druženje in petje pred gradom.
Četrtek, 23. julij 2015

Zjutraj začnemo dan ob 8h s sveto mašo. Po zajtrku si od 10.00 do 12.30 
ogledamo grad in se pobliže srečamo z življenjem velikega misijonarja. 
Po kosilu ob 14.00, ki ga tako kot vse obroke pripravijo gostitelji 
imamo spet dve možnosti: nekateri si vzamejo čas zase in ostanejo v 
Javieru; ostali pa se, skupaj z voditeljem v avtobusu odpravijo na bližnje 
akumulacijsko jezero, kjer se prijetno naplavamo. Med tem časom je 
spet priložnost za osebni pogovor ali spoved. Ob 19.00 smo spet na 
petih večernicah benediktincev v Leyru. Po večerji je spet možnost za 
skupno druženje ob zabavnem večeru.

Petek, 24. julij 2015
o najprej mašo v čudoviti kapelici z alabastrnimi okni na gradu, kjer se 
poslovimo od smejočega Kristusa, ki je ob smrti sv. Frančiška na daljnem 
Sancianu na Kitajskem potil krvavi pot. Po zajtrku se odpeljemo proti 
Montserratu v Kataloniji. Na Montserrat se iz podnožja v dveh urah 
vzpnemo peš do benediktinskega samostana, kjer spimo v hotelu Abad 
Cisneros (tri zvezdice), ki se nahaja poleg samostana. V njem se nahaja 
kipec črne Marije “Morenete”, ki so ga leta 880 našli v skalah te gore. Pred 
tem kipom je sv. Ignacij Lojolski odložil svojo viteško opremo, vso noč 
prečul v molitvi in se oblekel v raševino. Po večerji ob 20.00 imamo čas za 
lep sprehod in uživanje miru ob samostanu in sončnem zahodu. Spimo v 
sobah po dva skupaj. Hrana je odlična.

Sobota, 25. julij 2015
Zjutraj se odpravimo z avtobusom v Manreso, kjer je sv. Ignacij, že kot 
romar, preživel enajst mesecev. Na podlagi svojih molitvenih izkušenj je 
v tem času sestavil slavno knjižico Duhovne vaje, ki že pet stoletij mladim 
in starim kristjanom omogoča z večjo močjo zajemati iz osebnega odnosa 
z Jezusom Kristusom. Ob prihodu imamo najprej mašo v votlini, v kateri 
je svetnik bival, nato pa si ogledamo še kraje, na katerih je imel odločilna 
razsvetljenja. Ne bomo izpustili ostalih zanimivosti Manrese, kot sta npr. 
star rimski most nad reko Cardoner in katedrala. Popoldan imamo prosto 
na gori Monterrat. Vsakdo dobi navodila z možnostmi za popoldanski 
sprehod. Ves dan bo možnost za osebni pogovor in spoved.

Nedelja, 26. julij 2015
Zjutraj ob 7.00 imamo mašo v kapelici za Marijinim kipom. Po 
zajtrku odrinemo proti Barceloni, kjer si ogledamo notranjost Gaudijeve 
cerkve Sagrada Familia. Popoldne imamo prosto za ogled Barcelone 
(Aquarium, Rambla, plavanje na obali, čudovita katedrala, še posebej pa 
cerkev Santa Maria del Mar, kjer je Ignacij učil otroke in prosil miloščino, 
ki jo je potem delil z reveži). Zvečer ob 21.00 se odpravimo proti domu in 
se vozimo vso noč.

Ponedeljek, 27. julij 2015
Med 16.00 in 18.00 prispemo v glavno mesto »raja pod Triglavom«. Utrujeni, 
a z globljim zavedanjem tega, kar je v življenju zares pomembno in na 
čemer lahko ustvarjalno gradimo vse svoje odnose. 

Petek, 17. julij 2015
Zbiranje pri sv. Jožefu v Ljubljani ob 5.45 uri zjutraj. Ob 6. uri odhod proti 
Nici  v Franciji.  Vsak dan si ob vsebini romarske knjižice vzamemo 
vsaj pol ure časa za tišino in osebno premišljevanje ali molitev, v katero 
nas uvede eden od voditeljev s krajšo razlago. S tem se ob zunanjem 
odpravimo tudi na glavno romanje našega življenja, ki je notranje 
romanje srca, pot v Božjo zvestobo in sočutje. Bog namreč čaka, da 
mu v srcu damo besedo in dovolimo, da nam pokaže vse kar dela za 
nas. Vsak dan vsi skupaj zajamemo moč iz svete maše. Ves čas 
romarskih duhovnih vaj je možnost tudi za osebni pogovor (ali spoved) 
z voditeljem. Zelo spodbujam tudi osebne pogovore med romarji.

Sobota, 18. julij 2015
Po zajtrku v Nici odhod proti Lurdu. Med potjo se ustavimo in 
sprostimo v Carcasonnu. V nadaljevanju si ogledamo film o Bernardki 
in dogodkih v Lurdu ter zmolimo rožni venec po namenih s katerimi 
smo šli na romanje. V Lurd prispemo ravno za večerjo ob 19.00. Po 
večerji se odpravimo k Marijini votlini in opazovat procesijo z lučkami. 
Nočitev v hotelu z dvema zvezdicama.

Nedelja, 19. julij 2015
V Lurdu se po maši narodov ob 9.30 v velikanski podzemni baziliki 
skupaj odpravimo na križev pot. Sam sem se na tem križevem potu pred 
leti odločil za duhovništvo. Vsako leto se mnogih romarjev še posebej 
dotakne. Popoldne je prosto in lahko vsak izbere svoj program (toplo 
priporočam kopanje v lurški vodi, na gradu je čudovita muzejska razstava 
življenja skozi čas, nad Camp de jeune je vrh hriba, ki ga je možno 
osvojiti, v samem Lurdu je še nekaj točk iz Bernardkinega življenja, 
muzej voščenih lutk znanih osebnosti in še kaj se najde). Po večerji se 
udeležimo procesije z lučkami.

Ponedeljek, 20. julij 2015
Po zgodnji jutranji maši v votlini Lurške Marije se odpeljemo proti Španiji 
in imamo na avtobusu premišljevanje. V San Sebastianu, najbolj 
znanem mestecu kantabrijske obale, lahko plavamo in se sprehodimo 
po lepem mestecu ali po dolgih peščenih plažah. Za kosilo poskusimo 
tipični način prehranjevanja v tem času: tapas para picar. Zvečer pridemo 
v Loyolo, kjer bomo spali pri sestrah, ki nam bodo naslednji dan poleg 
zajtrka in večerje pripravile tudi kosilo. Ni vroče. Vreme je prijetno in 
prostori čisti.


