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Župnija Preska in Aritours vas vabita na postno romanje  
 

OTOK BARBANA, GRADEŽ, OGLEJ 
in STARA GORA nad Čedadom 

 

 

11. marec 2017                                                   duhovno vodstvo: župnik g. Jure Koželj 
 

Odhod avtobusa v jutranjih urah iz dogovorjenih krajev. Vožnja v Italijo mimo Trsta do GRADEŽA. V 
enem izmed lepših kopaliških krajev na severnem Jadranu imamo postanek za jutranjo kavico in 
ogled katedrale sv. Evfemije iz 6. stol. Sledi vožnja z ladjo na otok BARBANA, kjer stoji Marijino 
božjepotno svetišče z Milostnim kipom, kamor že stoletja romajo predvsem zamejski Slovenci. Po 
maši povratek na celino in kosilo. Sledi vožnja v OGLEJ, mesto z izredno bogato zgodovino, znano že 
iz časa pred Kristusom - pod cesarjem Avgustom je bilo sedež pokrajine “Venezia et Histria”. V 4. 
stol. postane središče krščanstva in sedež škofije, ki je obsegala veliko ozemlje, vanjo so spadali tudi 
naši kraji. Ogledamo si znamenito Poponovo baziliko, ki je bila zgrajena na temeljih starokrščanske 
molilnice iz 4. stol., v stoletjih so jo povečali in obnovili. Mogočna triladijska bazilika slovi predvsem 
po čudovitih talnih mozaikih s prizori iz obdobja zgodnjega krščanstva. Pot nadaljujemo na STARO 
GORO nad Čedadom, ki velja za eno izmed najstarejših krščanskih svetišč v Furlaniji. Svetišče, 
posvečeno Devici Mariji, ki leži na vrhu hriba na 618 metrov nadmorske višine, je bil najprej kraj 
utrdba starih Rimljanov in je nudil zavetišče okoliškim prebivalcem pred barbarskimi napadi. Hrib so 
tako ljudje začeli častiti kot sveto mesto, ki ga je varovala Devica Marija, kateri so molili za varstvo. 
Marijin kip v cerkvi je iz začetka 15. stol. in po sodbi strokovnjakov sodi med najlepše Marijine 
upodobitve. Zato ni prav nič nenavadno, da mu slovenski romarji pravijo Lepa Marija. Napisi in 
informacije v cerkvi pa razodevajo, da je to ne samo furlanska, ampak tudi slovenska božja pot.  
Sledi le še vožnja proti domu, kamor se polni novih doživetij vrnemo v večernih urah. 
 
   CENA: 49 EUR                                              
Cena je izračunana januarja 2017 pri udeležbi 45 potnikov na avtobusu.                                                   
 

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine, vožnja z ladjo na otok 
Barbana, kosilo, zunanji ogledi, organizacija in izvedba romanja, strokovno in duhovno vodstvo 
romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. 
 

Splošni pogoji so sestavni del tega programa in so na voljo na naši spletni strani www.aritours.si. 
 

Dovoljujemo si možnost manjših sprememb programa, vendar ne v škodo njegove vsebine. Pridržujemo si pravico 
romanje odpovedati v primeru višje sile ali premajhnega števila prijavljenih.  

 
 

Prijave se zbirajo na župnijskem uradu do zasedbe prostih mest! 
 

Aritours že 24 let z vami in za vas! 


