
SVETNIK VESELJA  
Janez Bosko – prijatelj otrok in mladine  

DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE 

IN MINISTRANTKE 
v minoritskem samostanu Svete Trojice 

(Podlehnik) 
 

a) od 9. do 11. februarja 2018 (prvi termin) 

b) od 23. do 25. februarja 2018 (drugi termin) 
 

Dogajalo se bo…. 
 

S SEBOJ PRINESI :  

 spalno vrečo ali posteljnino,  

 topla oblačila, 

 potrebne stvari za higieno,   

 športno opremo, 

 27 € - predviden dar,   

 dobro voljo , smeh in veselje,   

 inštrument, ki ga igraš. 
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.  
 

Zberemo se v petek med ob 17.00 in 17.30 uri in končamo v 

nedeljo ob 13.00 s sveto mašo, na katero so vabljeni tudi 

starši. 
PRIJAVI se do nedelje, 4. februarja 2018. 

V en termin lahko sprejmemo le 45 oseb. Pohitite, da dobite ustreznega. 
  

Naslov za navigacijo: Gorca 6; 2286 Podlehnik 

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PRIJAVNICA – duhovne vaje za MINISTRANTE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
IME in PRIIMEK 

Naslov_____________________________________________________Pošta________________________________ 
 
Telefon_________________________________ Prijavnice brez telefonske številke ne upoštevamo. 

Datum rojstva_________________________ E-pošta___________________________________________ 

 
Posebnosti glede prehrane (diete, ipd.) ______________________________________________________ 
 

PRIJAVLJAM se na       (obkroži)                  1. TERMIN       2. TERMIN 
 

    Podpis staršev:_____________________________ 

PRIJAVI se do nedelje, 4. februarja 2017, na: 

po klasični pošti na naslov: 

 

DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE                

Gorca 6                   

2286   Podlehnik 

ali na 

trojica.tabori@gmail.com 
 
 

Za več informacij se obrnite na g. Metko Rihtar. 

041 757 604  

mailto:trojica.tabori@gmail.com


POLETNI TABORI za otroke in mladino v minoritskem samostanu Svete Trojice 

 okvirna starostna skupina Kdaj? 

PUSTOLOVSKI TABOR od 7. do 9. raz. OŠ in srednješolci 23. - 26. junij 2018 

1. TABOR od 1. do 3. raz. OŠ 28. junij - 1. julij 2018 

2. TABOR  od 4. do 6. raz. OŠ 3. - 6. julij 2018 
PRIJAVE in INFORMACIJE:  g. Metka Rihtar, tel.: 041-757-604, e pošta: trojica.tabori@gmail.com  

 

ROMANJE MLADINE V ASSISI od 20. do 26. julija 2018. 

Obiskali bomo in se zadrževali (nekoliko zaustavili) v krajih, ki jih je sv. 

Frančišek zaznamoval s svojo navzočnostjo. Po njegovih stopinjah bomo 

odkrivali duha, ki po 800 letih še vedno živi. V šotorih pod asiškim nebom, 

v preprostosti in bratskem sožitju ter v stiku z Božjim stvarstvom bomo 

poskušali začutiti čudovitost pristno človeškega ... Prav tako bomo ob 

razmišljanjih, branju Božje besede, molitvi, skupnem bogoslužju, 

pogovorih, smehu in petju ob kitari pod asiškim zvezdicami izkušali 

resnično veselje. Skratka, idealna kraj in čas, da v tem tednu dni prisluhnemo sebi ter odpremo 

srce Božjemu »dotiku« po sv. Frančišku in sv. Klari. 
 

Voditelja: p. Danilo Holc, tel.: 031 443 200, e pošta: danilo.holc@rkc.si in  

p. Damjan Tikvič, tel.: 031 834 720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si.   

Predviden dar romanja: 140 evrov. 

PRIJAVE in INFORMACIJE: p. Danilo Holc 
Okvirna starost romarjev je med 18. in 30. letom. Mlajši morajo imeti spremstvo polnoletne osebe. 

 

S KOLESOM PO MINORITSKIH MARIJINIH ROMARSKIH SVETIŠČIH  
od 27. do 29. avgusta 2018 

 

Obiskali bomo nekaj samostanov in Marijine romarske cerkve, ki jih vodimo bratje minoriti. Pot nas bo 

vodila od Olimja preko Ptujske Gore, Haloz, Ptuja vse do Turnišča v Prekmurju. Seznanjali se bomo z 

življenjem bratov minoritov, sodelovali pri njihovi skupni molitvi, spoznavali prelepe konce naše 

čudovite domovine ...  

 

Na poti se nam lahko s kolesom pridružite kjerkoli in nas lahko kadarkoli zapustite. 

Ob prijavi nas seznanite. 

Namenjeno fantom med 17. in 35. letom. 

Na dan bomo prevozili cca. 80 km.  

PRIJAVE in INFORMACIJE: 

p. Damjan Tikvič, tel.: 031-834-720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si  
  

 

ODMIK ZA ŠTUDENTE od 21. do 23. septembra 2018 
 

Pred začetkom novega študijskega leta te vabimo na odmik, duhovno pripravo na novo 

študijsko leto.  

Odmik se bo dogajal od 21. do 23. septembra 2018 v domu duhovnih vaj minoritskega 

samostana Sveta Trojica v Halozah, po Haloški planinski poti, v Marijinem romarskem 

svetišču na Ptujski Gori … 
 

Namenjeno vsem študentom.                                                             

PRIJAVE in INFORMACIJE:  

p. Damjan Tikvič, tel.: 031-834-720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si  
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