DUHOVNE VAJE
ZA BIRMANCE
PRI SV. TROJICI V HALOZAH
Na duhovnih vajah se soočamo s tem, da smo edinstveni, enkratni, neponovljivi, ljubljeni od Boga. Preko
zgodbe o Mojzesu in izhodom Izraelcev iz Egipta se srečujemo s sodobnimi oblikami suženjstva, navezanostmi,
odvisnostmi … Če je le možno, bomo v soboto imeli gosta, ki nam bo spregovoril o krščanskem pogledu na
ljubezen, telo, spolnost …

1. OKVIREN DNEVNI RED
ZAČETEK V PETEK
od 17.30 – 18.00 zbiranje udeležencev
ob 18.30 skupen uvod, navodila, hišni red, nastanitev po sobah
ob 19.00 večerja
po večerji pripravljen program za prvi večer
ZAKLJUČEK V NEDELJO
Vedno se je kot dobro izkazalo, da smo duhovne vaje zaključili skupaj s starši s sv. mašo ob 13. uri.

2. ZA BIVANJE je POTREBNO PRINESTI:
 SPALNO VREČO (namesto spalne vreče lahko prinesejo tudi preobleko za posteljnino)

 COPATE
 TOALETNI PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO, BRISAČO
 PRIMERNA OBLAČILA (v zimskem času topla oblačila: puloverji, puliji …) za bivanje v hiši, sprehod in
športne aktivnosti.
 SLADKARIJE ipd., kar prinesejo s seboj, se oddajo v skupno košaro in se vsem razdelijo.
 MOBITELNE TELEFONE in podobne naprave naj pustijo doma, saj jih ne potrebujejo. V kolikor jih
prinesejo s seboj, jih v petek oddajo v skupen zaboj in prejmejo v nedeljo pred odhodom domov.
 STARŠE prosimo, da z mladostnikom pogledate prtljago, da se ne bi v njej znašlo kaj
neprimernega kot npr.: alkohol, cigareti, droga, pornografski materiali …). V primeru, da odkrijemo
kaj podobnega ali da se mladostnik neprimerno vede, Vas obvestimo in pridete po njega.
 DIETE: Prosim, da do torka pred prihodom sporočite glede diete in upoštevate naslednja navodila:
1. CELIAKIJA – s seboj prinese kruh.
2. brez LAKTOZE – s seboj prinese mleko.
3. O daru za duhovne vaje se dogovorimo.

HVALA ZA ZAUPANJE!
MIR IN DOBRO!
odgovoren za dom duhovnih vaj: p. Damjan Tikvič
Dom duhovnih vaj, Gorca 6, 2286 Podlehnik; GSM: 031 834 720; tel.: 02/788 4 111; e -pošta: damjan.tikvic@rkc.si
___________________________________________________________________

PRIJAVNICA – duhovne vaje za birmance
___________________________________________________________________________
IME in PRIIMEK

naslov______________________________________________pošta______________________________
telefon_________________________________ Prijavnice brez telefonske številke ne upoštevamo.
Posebnosti, alergije, diete, ipd.__________________________ e-pošta______________________________
Podpis staršev:_____________________________

