Sobota,
26.1.2019
9.00-11.00
Elizabetina
avla

Sobota,
26.1.2019
11.00-12.00
Velika dvorana

Sobota,
26.1.2019
12.00-16.00
Velika dvorana

Nedelja,
27.1.2019
(cel dan)

Kjerkoli si

ŽENSKI ZAJTRK: Kdo so izključeni
v naši družbi?
Dogodek pripravlja Svetovni molitveni dan
Vodita: Vladimira Mesarič, evangeličanska duhovnica
in s. Meta Potočnik, uršulinka
Diskusija v obliki kavarne oziroma pogovor z vodenimi vprašanji, skupine se selijo med mizami: kdo so
izključeni v naši družbi, kako se ženske odzivamo na
stiske našega okolja. S pesmimi sodeluje Barbara
Wohinz. Prijava na zbiranje@svetopismo.si

Slavnostna otvoritev
Svetopisemskega maratona
Sodelujejo gostje: zakonca Štremfelj (prvi par na
Himalaji) in Miran Candellari (direktor zaporov na
Povšetovi), poje Stična band.

Svetopisemska tržnica
Zanimiva predstavitev krščanskih organizacij,
druženje, živa glasba, etc.
Delavnica za otroke druge in tretje triade: izdelava
mozaika (predhodna prijava na karin.prodan@sggos.si).

MOŠKI VEČER: "Budni bodite,
stojte trdni v veri, možati
bodite." (1 Kor 16,13a)
Dogodek pripravlja Družina in Življenje

Torek
29.1.2019
18.45 (po maši)

Aleš Čerin je mož, oče štirih otrok, dedek, predavatelj, podjetnik, skavt in bloger.
Po izobrazbi je farmacevt. Dolga leta je delal v
farmacevtski družbi LEK. Od leta 2003 pa ima
podjetje za izobraževanje in svetovanje Edusatis
d.o.o. (analitika, organizacija laboratorija, vodenje
ljudi). V prostem času rad teče v naravi (orientacijski
tek, treking), hodi (predvsem po sredogorju, dolge
poti), je novinar na Časnik.si, odrasli skavt, fotografira in igra kitaro. V družini, družbi in poslu se
zavzema za bolj preproste izbire.
Z možmi bo razmišljal, kako biti možat in trden v
veri.

Elizabetina
avla

VEČER ZA PARE: So najine razlike
lahko blagoslov?
Dogodek pripravlja Zaživi Življenje

Sreda
30.1.2019
18.45 (po maši)

Pari prihajamo iz različnih okolij, družinskih ozadij,
prepričanj, kultur, z različnimi osebnostnimi tipi,
različnimi potrebami. A vendarle se čudimo, da sva
si tako različna. Te različnosti so bile tiste, ki so naju
sprva pritegnile drug k drugemu, čez določen čas pa
nas te različnosti pričnejo motiti in jih doživljamo
kot težave. Ali lahko gledamo na razlike na nekaj,
kar naju razdvaja ali pa kot možnost dopolnjevanja?
O tem bosta govorila in z nami razmišljala Steve
in Barbara Telzerow.
Prijave na zbiranje@svetopismo.si

Elizabetina
avla

Nedelja Svetega pisma
Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je
dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu
za dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate
svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki
nam je danes lahko v veliko spodbudo in navdih.
Več na: www.svetopismo.si/nedelja-svetega-pisma

Ponedeljek,
28.1.2019
18.45 (po maši)

Menih v v vrtincu sirske vojne
Dogodek pripravlja Založba Emanuel

Elizabetina
avla

Knjiga je resnična zgodba Jacquesa Murada, sirskega
meniha in duhovnika iz samostana Mar Musa, člana
meniške skupnosti, ki se posveča molitvi, delu, gostoljubnosti in prijateljstvu z muslimani. 21. maja 2015 so
ga ugrabili pripadniki organizacije Islamska država. Po
petih mesecih ujetništva in številnih trenutkih, ko je bil
prepričan, da ga bodo ubili, mu je uspelo pobegniti s
pomočjo prijateljev muslimanov. Danes živi v begunskem taborišču v Sulajmaniji v Iraku.
Gostje večera:
Jožef Muhovič - romar v samostanu Mar Musa, Vael
Hanuna - slovensko-palestinskih korenin, rojen v Siriji, 30
let živi v Sloveniji, Jacques Murad (video posnetek nagovora slovenskim bralcem), Pogovor bo povezoval Blaž Lesnik.

VEČER SLAVLJENJA
„Pojem Gospodu novo pesem“
Sodelujejo Grega Strajnar, Primož Križaj s skupino
Odsev in Marko Nzobandora.

Zaključna slovesnost in
pogovor z igralko Milado Kalezić
Igralka in dobitnica Borštnikovega prstana, ki je ob
prejemu nagrade v gledališču pričevala za Boga, bo
spregovorila o svoji hoji z Bogom. Ta je sprva polna
stranpoti, potem pa se njene vdolbine in krivulje
zravnajo, ker je v njeno življenje vstopila velika
Ljubezen.
Z gospo Milado se bo pogovarjala biblicistka s.
Snežna Večko.
Pel bo mešani zbor župnije Vič Gaudemus.

Četrtek
31.1.2019
18.45 (po maši)
Velika dvorana

Petek
1.2.2019
19.00 - 20.00
Velika dvorana

