
 
 

 

Tujec mi je bil in tako sam, pa sem mu zaklical:  
"Ej, rad te imam! Bodi moj prijatelj in mi zaupaj,  

jaz bom tvoj prijatelj, če bova skupaj!« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  … najdemo se vedno, kadar smo skupaj. 
 

 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 
Razdelitev po starostnih skupinah je orientacijske narave. Med pustolovskim taborom, ki ga oblikujemo s 

ptujskimi skavti, spimo v šotorih med prvim in drugim pa v domu duhovnih vaj.   

                      Predviden dar za kritje stroškov je 30€. 
                             Kdor  ne zmore toliko, naj daruje po svojih zmožnostih. 

 

Več informacij in slik najdete na Facebook strani: Tabori Sv. Trojica v Halozah 

Naslov za navigacijo: Gorca 6, 2286 Podlehnik 
 

PRIJAVNICA 

Ime in priimek: ___________________________________________________________________ 

naslov_______________________________________________pošta_______________________ 

telefon_________________________________ (Prijavnice brez telefonske številke, žal ne upoštevamo!) 

datum rojstva____.____.________________ e-pošta____________________________________ 

udeležil/a se bom (obkroži):      I.          II.        III.      tabora. 

Velikost majice (obkroži)      otroške:   7-8,   9-10,  11-12,        odrasle: S,  M,  L,  XL,  XXL                         

S podpisom se zavezujem, da bom svojega otroka prišel iskat v primeru, da ne bo upošteval pravil in soglašam, da 

lahko na spletni strani objavljate fotografije in besedila, ki poročajo o dogajanju na taboru.  

 

                      Podpis staršev:_______________________________ 

Ob prijavi sporočite, če otrok jemlje kakšna zdravila! 

 
PRIJAVNICO pošlji do 12. junija 2018 na naslov  

           (število je omejeno) 

Minoritski samostan Sveta Trojica (TABORI) 

Gorca 6, 2286 Podlehnik 

PRIJAVE in INFORMACIJE možne tudi: 

Metka Rihtar, 041 757 604 

ali na: trojica.tabori@gmail.com 

 
 
 

Poletni tabori pri minoritih  
                                           Sv. Trojica v Halozah 

To je čas novih pustolovščin in izzivov, 

ko bomo peli, se igrali, molili, 

sklepali nova prijateljstva, obhajali sveto mašo v naravi, 

ustvarjali, se veselili in počeli še veliko zanimivih stvari. 

Letos bodo med nami člani Slovenske vojske, čaka nas tudi 

ogled nočnega neba s teleskopom… 

mailto:trojica.tabori@gmail.com


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  

UTRINKI IZ TABOROV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:damjan.tikvic@rkc.si

