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KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO
KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!

Zagreb, 22. februar 2019
Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.

5. marec 2019 ob 19. uri (torek)
PUSTOVANJE
Ker želimo, da bi bil Slovenski dom namenjen ne samo resnim dogodkom
ampak tudi sproščenemu druženju in zabavi, bomo na pustni torek poskrbeli za
veselo pustno vzdušje. Na rajanje pustnih šem ste dobrodošli vsi – z pustnimi
maskami in brez njih, za dobro glasbo in sladke krofe bo poskrbljeno. Pridite, veselo bo!
13. marec 2019 ob 19. uri (sreda)
RAZSTAVA ŽIVLJENJE Z VELIKIM PLAVIM
Senka Jurković Gros, dolgoletna članica Slovenskega doma, ki ga je obiskovala
že kot deklica je pripravila razstavo Življenje z velikim plavim na kateri bo v
glavni vlogi zagrebški tramvaj. Čeprav svoje fotografske izkušnje zbira od mladosti je v
domeni umetniške fotografije navzoča od upokojitve in ko se je začela udejstvovati v
Fotoklubu Zagreb. Sodelovala je na več kot 90 razstav z več kot 170 fotografij. Pripravi
razstave se je tudi tokrat pridružilo združenje Fijaker.
27. marec 2019 ob 19. uri (sreda)
REDNA SKUPŠČINA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA SLOVENSKI DOM
Vabimo člane, da se udeležijo redne skupščine društva. Pogovorili se bomo o delu v
minulem letu ter o načrtih in vizijah za prihodnost. Predlog dnevnega reda: poročilo
o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo inventurne komisije,
načrt dela za tekoče leto in prihodnost, razno. Vabljeni v čim večjem številu!
V KRATKEM PRIPRAVLJAMO ZA VAS
- VELIKONOČNO RAZSTAVO USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK
- PREDSTAVITEV DVEH NOVIH KNJIG:
SLOVENCI V HRVAŠKEM ŠPORTU – NOVI ŽIVLJENJEPISI
LJUBLJANA – TUDI MEDITERANSKO MESTO? PLEČNIKOV POSKUS

Pošiljamo Vam položnico za plačilo članarine za leto 2019.
Naj vam bo plačilo članarine v čast in zadovoljstvo.
Če ste jo že poravnali v tajništvu, pozabite na položnico!

OBRNI
Knjižnica: četrtek 17.00 do 19.00, Pevski zbor: torek 17.30 do 19.30, Duhovna sekcija
A. M. Slomšek: petek 15.00 do 17.00, Svete maše v slovenščini: dvakrat mesečno,
Dopolnilni pouk slovenskega jezika: ponedeljek 17.30 do 19.00 in 19.00 do 20.30,
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00,
Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela.
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O P O M N I K!!!
Informacije o dogajanjih v našem društvu lahko kot vedno izveste po:
01 4855 172 (0-24) z avtomatskim odzivnikom in vedno svežim
∼ infotelefonu
napovednikom dogodkov.
Če želite obvestila sprejemati po SMS-u, pošljite izključno in
∼ SMS-u
samo SMS (ne kličite) s svojim imenom in priimkom na mobitel Slovenskega
doma 091 4855 171.
Lahko se naročite tudi na e-novice Slovenskega doma po e-pošti:
∼ e-novicah
slovenski-dom@zg.t-com.hr , čim prej nam sporočite svoj elektronski naslov, če ste ga morda
spremenili Vas naprošamo, da sporočite novega!
∼ spletni strani www.slovenci-zagreb.hr / rubrika Napovednik

