KOLEDARČEK
DOGODKOV:

MOLITEV
ŠTEDENTKE/ŠTEDENTA
Dragi Bog, hvala Ti, da lahko
študiram. Hvala za talente,
ki si mi jih podaril. Prosim Te
modrosti, da bi jih pomnožil in
Draga študentka, dragi študent,
vesel sem, da se spet vidimo.
Upam, da si lepo preţivel/a počitnice.
Verjamem, da se vračaš v univerzitetno
mesto in mesto kulture poln/a novega
poleta in ustvarjalnih načrtov. Naj bo
blagoslovljena mladost in njeni ideali!
Na fakultetah ste ţe dobili nove
urnike. Upam, da niso preveč natrpani in
ne bodo preveč stresni zate. Naj ne bo
študij samo obveznost in naloga, ampak
tudi radost in veselje.
Bodi hvaleţen/a za profesorice in
profesorje ter njihove asistente, ki so ti
pripravljeni posredovati svoje znanje.
Veliko napora so vloţili, da so se dokopali
do svoje izobrazbe.
Tebi in vsem novim študentkam in
študentom, univerzitetnim profesoricam in
profesorjem, mladim raziskovalcem kličem
srečno v novem akademskem letu 2012/13.
Dobrodošli na KŠC Sinaj!

Ivan Hočevar,
študentski duhovnik v Mariboru

koristno uporabil v dobro
vseh, za katere in s katerimi
bom delal.
Naj ne izgubim poguma, moči in
vztrajnosti, ko pridejo
težave in preizkušnje.
naj bo obdobje študija
blagoslovljeno, naj rastem v
veri, upanju in ljubezni so
Tebe, bližnjih in sebe.
to te prosim na priprošnjo
Božje Matere Marije in
blaženega Antona Martina
slomška. amen.

12. 10. Gostja večera: s. Mirjam
Cvelbar, ginekologinja
Srečanje v okviru 21. tedna za življenje
na temo: »Zakaj smo kristjani proti
kontracepciji in verujemo v ljubezen?«
17.10. Spoznavno srečanje
24.10. Podaj mi roko: molitveno
srečanje za mir pri frančiškanih
ob19.30, maše ta dan na Sinaju ne bo
7.11. Martinov ples
12.-15. Nikodemovi večeri: Ali
bo Sin človekov našel vero?
(Lk 18,8)

Ponedeljek: Dotaknil se me je
Torek: Ali imaš duhovno izkustvo?
Sreda: Duhovnik kot človek
Četrtek: Marija-neznana znanka
21.11. Gost večera: Miran Žvanut,
duhovnik, jezuit, maratonec
28.11. Gost večera: Janez Turinek
(Predavanje na temo: Cerkev in mediji)
5.6. Miklavţevanje
12.12. Gostja večera: Biljana
Nikoloski - Pričevanje: Duhovna
avantura na poti v Medžugorje
19.12. Predbožični večer na ŠTUK-u

Skupine, ki se jim
lahko pridruţiš:
VDIH – Katoliški študentski zbor
Vaje so vsak torek 19h in uro pred
sredino sveto mašo.
Polona Spital, 031/565 970,
spital.polona@gmail.com
SAMUEL – za mlade med 17. in 35.
letom, ki še niso naredili dokončne
ţivljenjske odločitve. Srečanja bodo
vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 16h
na Sinaju. Prvo srečanje bo 21.10.2012.
s. Zdenka Prevolšek MS, 041/863 892,
zdenka.prevolsek@rkc.si
SFL – Mladi odrasli za Kristusa
Skupina mladih kristjanov, ki se trudi
slediti Bogu.
Za mlade 21-30. leta starosti so
srečanja vsak drugi četrtek v mesecu ob
18h.
Kristina Zadravec, 031/764306,
sflslovenija@gmail.com

Plesne vaje – Za vse, ki se radi
zavrtite ob dobri glasbi.
Prvo srečanje bo v petek, 19.10.2012,
od 17.30 do 19.00.
Amadej Lešnik,
amadej.lesnik@gmail.com

SKAVTI stega Slomšek, Maribor 1
Brina Smovnik – 031/273 223,
brina.smovnik@skavt.net
šola za zakon – Srečanja bodo
vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu
ob 18.30 na Ljubljanski 13
Skupino vodi p. Vital Vider,
041/671 762.
katoliški izobraŢENCI –
Srečanja so vsak četrtek ob 18.00 na
Magdalenskem trgu 3.
Skupino vodi p. Janez Sraka,
051/392553

NA ROČNI NOGOMET
Center Sinaj je
odprt:
Od ponedeljka do četrtka od 17h do
20h in ob dopoldnevih po dogovoru.
V tajništvu nas najdete:
P. IVAN HOČEVAR (študentski
duhovnik)
041/286 352, ivan.janez@gmail.com
BEJA BERKOPEC 041/385 481,
beja.berkopec@gmail.com

ŠTUDENTSKA SVETA
MAŠA
vsako sredo ob 19.30 v Sinajevi
dvorani, Koroška 1

GLORIJA LORENČIČ 031/398 748,
glorija.lorencic@gmail.com

Moţnost za osebni pogovor ali spoved
– kontaktiraj p. Ivana.

O vsem, kar je tukaj napisano, najdeš
veliko več informacij na naši spletni
strani:

Povabljen(-a), da si vzameš čas zase in
se ustaviš v Sinajevi kapeli ob molitvi.
Če imaš še kaj prostega časa, pa
povabljen:
V KLUBSKO SOBO
V KLAVIRSKO SOBO
V RAČUNALNIŠKO SOBO
V KAPELO
NA NAMIZNI TENIS

www.sinaj.si
Še bolje pa si je ogledati dogajanja na
samem kraju dogodka, torej se oglasi
na Sinaju.

