Župnija Šmarjeta
Šmarjeta 44
8220 Šmarješke Toplice
Tel.: 07/384 30 45

OTROŠKA IN MLADINSKA PASTORALA
DRAGI BIRMANEC - DRAGA BIRMANKA IN SPOŠTOVANI STARŠI!
Program priprave na birmo v naši župniji vključuje tudi »duhovno obnovo«.
Kaj je duhovna obnova? Preprosto povedano so šola skupnega življenja. Beseda šola zveni nekam
zoprno, kajne? Pomeni pa čisto drugačno šolo, kot smo je vajeni. Duhovna obnova je; priložnost,
ko se učimo odnosa, prisluškovanja sebi in drugemu. Seveda, to je umetnost, ki vodi vsakega
izmed nas na najdaljšo pot v življenju, na pot k samemu sebi, k drugemu in k Bogu. Učeno, kaj ne?
Kdaj in kje?
Začetek: petek, 26. oktober 2012, ob 17.00 na Daleč hribu nad Podturnom
Konec: nedelja,28. oktober 2012 ob 15.00 na Daleč hribu nad Podturnom
Kaj je nujno potrebno prinesti s seboj:
- birmanski zvezek in pisala
- pribor za osebno higieno, brisače, perilo, copate za po koči
- praktično oblačilo za čez dan (trenerka, kratka majica, pulover...)
- primerna obuvala (superge in gojzarje, če jih imaš) in »toplo obleko« za sprehod v vsakem vremenu
- rjuho IN spalno vrečo ALI prevleko za vzglavnik in deko
- glasbeni inštrument, ki ga igraš in ga lahko prineseš s seboj
- prispevek za bivanje, hrano in material - 20€ (oddaj ob prihodu)
Morda se bo kdo izmed vas težko odpravil na »duhovno obnovo«. Vedi, prav ti boš s svojo
enkratnostjo in bogastvom, ki ga nosiš v sebi, prispeval, da bo naše skupno bivanje lepše. Pridi,
ne boj se!
Za lažje delo in dobro načrtovanje prosim Vas, dragi starši, da do sobote, 20.10.2012 oddate
prijavnico župniku ali Davidu Dobravcu.
Vse informacije lahko dobite na številkah 041 668 071 ali 040 863 909 (David).
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav ter vse dobro!

Andrej Golčnik
župnik

David Dobravc
voditelj

------------------------- Prijavnica --------------------------

Spodaj podpisan starš ____________________ prijavljam svojega otroka ______________________
iz razreda _______ na Duhovno obnovo za birmance župnije Šmarjeta na Daleč hribu.
Telefonska številka staršev: (mama) ___________________ (oče) _______________________
Kraj in datum: _______________________

Podpis staršev:

http://zupnija-smarjeta.rkc.si/, http://www.facebook.com/ZupnijaSmarjeta,
em@il: andrej.golcnik@rkc.si, TRR: 24800-9004407003 Reiffeisen banka, D.Š. 15969002
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Pot do DALEČ HRIBA
Iz Šmarjete se odpravimo preko Novega mesta, Dolenjskih Toplic do
Podturna. V križišču v Podturnu zavijemo desno, se peljemo 300 m in v
križišču zavijemo na levo-v smeri table Rog. Po nekaj kilometrih vožnje po
asfaltirani cesti pridemo do križišča, kjer zavijemo desno (v smeri table
Rog). Po 1 km pridemo do naslednjega križišča kjer zavijemo levo in še po
enem prevoženem kilometru vidimo tablo Daleč hrib, kjer zavijemo levo. Po
cesti naravnost do koče.

V primeru težav prosim pokličite na telefon 041 668 071 ali
040 863 909 – David Dobravc in vam bomo skušali pomagati. Zaradi slabega
signala kličite na obe številki.

http://zupnija-smarjeta.rkc.si/, http://www.facebook.com/ZupnijaSmarjeta,
em@il: andrej.golcnik@rkc.si, TRR: 24800-9004407003 Reiffeisen banka, D.Š. 15969002

