ОБАВЕШТЕЊЕ О ПУТОВАЊУ

Колегинице и колеге,
Студенти на изборним предметима Тумачење Библије I и Тумачење Библије II који
полажете испит у Студеници 21. маја ове године,
Ево неколико неопходних обавештења:
1. На пут полазимо у суботу 20. маја у 7 часова без закашњења, из улице Адмирала
Гепрата, испод Факултета, код Вазнесењске цркве. Неопходно је да дођете најкасније у
6.45 ради смештања ствари, распореда седења и прозивања.
2. Првог дана имамо доста напоран програм: путовање до Новог Пазара, посете
Мишчићима (родном месту Светога Саве), Петровој цркви, Ђурђевим Ступовима,
Сопоћанима и Алтун Алем џамији. Да бисмо све видели, морамо бити организовани,
тачни и разумни. Како тога дана имамо тек вечеру у Студеници, а то ће бити реално око
22 часа, неопходно је да понесете храну и воду за тај дан.
3. Другог дана нас чека литургија (од 8 часова: пожељно је присуствовање, али није
обавезно), разгледање Богородичне и Краљеве цркве и, наравно, полагање испита.
Тачну сатницу и распоред утврдићемо првог дана увече, у договору са нашим
студеничким домаћинима. Тога дана имаћемо доручак и ручак.
3. За облачење не треба ништа да вам говорим, то ћете сами проценити. Једино вам
напомињем да у просторијама у којима полажемо испит може бити мало хладније.
4. На испиту добићете испитне папире са питањима (обе године), пише се хемијском
оловком или налив пером (требало би да имате по једно од њих у резерви) и можете,
чак је и пожељно/неопходно да имате Библију на испиту (осим издања Гласа цркве из
Ваљева због пропратних текстова).
5. Повратак у недељу је оквирно планиран за 21-22.30 часова
Имајте на уму да ово није средњошколска екскурзија него је својеврсно
ходочашће и у складу са тиме одмерите ваше понашање!
Било би лепо када бисте стигли да до поласка прочитате културно-историјски
материјал који смо вам припремили јер ће тако ваш доживљај онога што ћете видети
бити потпунији и дубљи.

С поштовањем,
Александар Јовановић

