
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANJE MLADIH NA VZHOD 
17. – 24. avgust 2020 

 

NAMEN ROMANJA: 
Izkusiti kako razlike bogatijo in kako smo v Kristusu 
vsi povezani v skupnost bratov in sester. 
 

Ponedeljek, 17. 8. 2020 
Škofja Loka - Banja Luka - Sarajevo   
 

Torek, 18. 8. 2020 
Sarajevo - Višegrad - Šarganska osmica – NP Tara  
 

Sreda, 19. 8. 2020 
NP Tara -  Rača - Ovčar Banja - Niš  
 

Četrtek, 20. 8. 2020 
Niš in okolica    
 

Petek, 21. 8. 2020 
Niš – Đunis - sv. Roman - Manasija - Soko Banja - Niš 
  

Sobota, 22. 8. 2020 
Niš – Skopje - Niš    
 

Nedelja, 23. 8. 2020 
Niš - Beograd    
 

Ponedeljek, 24. 8. 2020 
Beograd – Varaždin - Škofja Loka

HeJ! (to je v bistvu Hvaljen Jezus pod e-krinko …) 
 

Morda se ti tole povabilo na romanje v letošnjem  avgustu zdi 
čudno in neodgovorno, a ni tako. 
Vabilo (kot organizator) pišem z jasno zavestjo, da bo 
romanje izvedeno samo v primeru, da bodo razmere povsem 
varne in nihče ne bo ogrožen. V primeru, da 15. julija ne bo 
jasnih zagotovil in uradnih določil, da je romanje dovoljeno in 
varno, bom romanje odpovedal. 
 

A kljub možnosti odpovedi romanja, te spodbujam, da se na 
romanje prijaviš: vsi med 15. in 30. letom (možne so tudi 
posamezne izjeme glede starosti). 
Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija in Hrvaška ponujajo 
ogromno čudovitih krajev in ljudi, ob katerih boš lahko v živo 
okusil/a, kako razlike med nami niso bavbav, ampak 
priložnost za nova spoznanja, odkritja in prijateljstva. 
 

»SKUPAJ – ЗАЈЕДНО« 
bo preprosto in zabavno romanje prijateljev, bratov in sester 
v Gospodu Jezusu. Preprosto in zabavno zato, ker bomo 
kuhali sami, spali v spalnih vrečah v šotorih ali župnijskih 
dvoranah, se družili tudi s tistimi »ta čudnimi«, skušali 
prebrati kakšen stavek v cirilici in razumeti srbščino, 
hrvaščino, makedonščino … pa peli bomo, pa veliko se bomo 
pogovarjali in drug z drugim delili veselje, ki nam ga daje 
Jezus …  
 

KAJ LAHKO NAREDIŠ, DA BOŠ ZANESLJIVO ZRAVEN?! 
1) moliš za konce pandemije … prepričaš starše, da moraš iti  
2) si rezerviraš čas od 17. do 24. avgusta 2020 
3) se prijaviš (ime, priimek, datum rojstva, naslov, GSM) na: 
jaroslav.knezevic@rkc.si (br. Jaro Knežević) 
3) začneš metati denarce v šparovček (~250 evrov bo treba) 

mailto:jaroslav.knezevic@rkc.si

