
PRIDI IN POGLEJ 
 

V samostanu bl. Antona M. Slomška v 

Olimju se bo od 13. do 15. aprila 2012 

odvijal program  PRIDI IN POGLEJ.  

Namenjen je vsem tistim fantom, ki 

razmišljajo 

o duhovnem poklicu. Lahko bodo pobližje 

spoznali, kako poteka utrip samostanskega 

življenja in poglobili svoj odnos z Bogom. 

Prijave sprejema:  

e-pošta: damjan.tikvic@rkc.si  

gsm: 031 834 720 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MARIJAFEST 
 

V soboto, 12. maja 2012, bo 

na Marijinem božjepotnem 

kraju na Ptujski Gori festival 

Marijinih 

pesmi. 

Dodatne informacije so na 

voljo na: 

http://www.ptujskagora.eu/sl/texts/get_conte

nt/28.html 

e-pošta: janez.samperl@rkc.si,  

gsm: 041 857 790 

 

 

PO POTEH  

SV. ANTONA 
 

Od 26. do 27. maja 2012 se bomo udeležili 

peš romanja v Padovo. Na poti si bomo 

ogledali Oglej, zvečer ob 20.30 uri pa se 

bomo pridružili mladim iz Italije in skupaj z 

njimi ob 23. uri po prejetem blagoslovu peš 

poromali po zadnji poti sv. Antona 

Padovanskega od Camposampiera do 

Padove. 

 

Program si lahko ogledate na: 

http://www.ilcamminodisantantonio.org 

 

Prijave sprejema:  

e-pošta: damjan.tikvic@rkc.si  

gsm: 031 834 720 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

TABORI PRI SV. 

TROJICI V HALOZAH 
 

Pridi, skupaj se bomo veselili, peli, molili, 

ustvarjali, spali v šotorih, se odpravili na 

zanimive pustolovščine, obhajali sveto 

mašo, sklepali nova prijateljstva, bogatili 

drug drugega in … 

 

Mladost ima osupljivo prednost –  

ne ustraši se. (Honoré de Balzac) 
 

Tabor I: 27.–30. junij 2012 

Osnovnošolci od 1. do 4. r./9 

Tabor II: 2. –5. julij 2012 

Osnovnošolci od 5. do 8. r./9 

Tabor III: 7.–10. julij 2012 

9. r./9 in srednješolci 

 

Prijave sprejema:  

Minoritski samostan Svete Trojice 

Gorca 6 

2286   Podlehnik 

tel. 02 788 41 11 

e-pošta: damjan.tikvic@rkc.si  

gsm: 031 834 720 
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ROMANJE DRUŽIN  
 

V ASSISI 
 

 

Od 15. do 20. julij 2012 je 

romanje namenjeno družinam ali 

posameznim družinskim članom. 

Poromali bomo na kraje, kjer je 

Frančišek pustil del samega sebe, 

saj so kraji zgovorni še danes. 

Poromaj z nami in dovoli, da se 

Frančišek »dotakne« tudi tvojega srca.  
 

Prijave sprejema:  

e-pošta: danilo.holc@rkc.si  

gsm: 031 443 200 

 

ROMANJE  
 

NA POLJSKO 
 

Pater Maksimilijan Kolbe – žrtev nacizma, 

obenem pa velik vzor daritve svojega 

življenja. Po krajih, kjer je pustil svojo sled, 

bomo poromali od 29. julija 

do 3. avgusta 2012.  

Na posameznih krajih 

(Krakow, Niepokalanov, 

Czestochowa, Auschwitz) 

bomo spoznali njegovo 

življenje in delo – vse do 

njegovega umiranja v 

taborišču.  
 

Prijave sprejema:  

e-pošta: danilo.holc@rkc.si  

gsm: 031 443 200 

SVETOVNO 

SREČANJEM MLADIH V 

ASSISIJU 

 

 

 

Bratje minoriti te od 5. do 12. avgusta 

vabimo na svetovno srečanje mladih − 

GIOVANI VERSO ASSISI. 
 

Ustavili, peli, molili in pogovarjali se bomo 

na krajih, kjer sta sv. Frančišek in sv. Klara 

okušala dotik Najvišjega …  
 

Poromali bomo v Rim na grob sv. Petra ter 

si ogledali znamenitosti večnega mesta.  
 

Odlična priložnost, da se srečamo z 

duhovnostjo svetega Frančiška in svete 

Klare ter spoznamo mlade iz drugih kultur 

oz. različnih koncev sveta. 
                                   

Starostna omejitev od 18. do 35. leta. 

                                     

Prijave sprejema:  

e-pošta: damjan.tikvic@rkc.si  

gsm: 031 834 720 

 

 

 

 

 

 

PREŽIVI LEPE 

TRENUTKE 

V LETU 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z BRATI 

MINORITI  
 

 

minoriti.rkc.si 
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