
 

 

 

 

 
   

 

                                                                          Jezus ljubi svet po tebi, tudi, če si šibek v sebi. 

  Bodi njemu ves predan, majhen Svinčnik ZANJ vsak dan...   

 

 
 

Pred nami je čas novih pustolovščin in izzivov, ko bomo kakšno ušpičili, se igrali, peli, molili, 

sklepali nova prijateljstva, obhajali sveto mašo, ustvarjali, se veselili in počeli še veliko dugih stvari. 

 

Datumi taborov: 

1. TABOR od 1. do 3. raz. OŠ 29. junij - 2. julij 2017 

2. TABOR od 4. do 6. raz. OŠ 4. - 7. julij 2017 

3. PUSTOLOVSKI TABOR od 7. do 9. raz. OŠ in srednješolci      

                                          24. - 27. junij 2017 
 

Razdelitev po starostnih skupinah je orientacijske narave.  

 Letos ne bomo spali v šotorih, ampak v domu duhovih vaj.   

 

                      Predviden dar za tabor je 30€. 
                             Če kdo ne zmore, 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 2017 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 Sv. Trojici 
   v Halozah 

mailto:trojica.tabori@gmail.com


S KOLESOM PO MARIJINIH ROMARSKIH SVETIŠČIH

od 28. do 30. avgusta 2017 

Ob 100 obletnici ustanovitve Vojske Brezmadežne in Marijinih prikazovanj v Fatimi te 

bratje minoriti od 28. do 30. avgusta 2017 vabimo na kolo. 

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. 

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 22. do 24. septembra 2017

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

študijsko leto.

Odmik se bo dogajal od 22. do 24. septembra 2017 v domu duhovnih vaj minoritskega

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

svetišču na Ptujski Gori…

Namenjeno vsem študentom.

Predviden dar: 25€

PRIJAVE in INFORMACIJE:

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

OSTALI DOGODKI 
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