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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 17.00 do 18.30 in 18.30 do 20.00, 
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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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                Zagreb, 19. november 2019 
 

 

Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi. 
 

 

27. november 2019, ob 19. uri (sreda) 
RAZSTAVA DVA POGLEDA NA NARAVO   
Na razstavi z naslovom Dva pogleda na naravo se bosta predstavila prva dama 
hrvaške grafike Nevenka Arbanas in slovensko-hrvaški akademski grafični umetnik 
Leon Zakrajšek, specializiran za japonske tehnike moku hanga, sumi-e in druge 
tradicionalne japonske tehnike likovne umetnosti, ki jih je študiral na Japonskem. Oba 
grafična umetnika sta bila večkrat nagrajena, Nevenka Arbanas je med drugim leta 2018 
prejela nagrado Vladimir Nazor za življenjsko delo za področje likovne in uporabne 
umetnosti. 
 

5. december 2019, ob 19. uri (četrtek) 
ALPINISTI ČNI ČETRTEK Z ALEŠOM ČESNOM 
Obiskal nas bo Aleš Česen, alpinist in gorski vodnik , ki se je za plezanje pričel 
zanimati že v otroštvu, saj je njegov oče Tomo Česen v tistem času dosegel 
pomembnejše uspehe. Njegov največji dosežek je vzpon na Hagshu v Himalaji, ki ga je leta 
2014 opravil skupaj z Markom Prezljem in Lukom Lindi čem. Za podvig so bili leta 2015 
nagrajeni z zlatim cepinom (Piolet d'Or), ki velja za najprestižnejšo alpinistično priznanje. 
Tudi za prvenstveni vzpon v severni steni karakorumskega sedemtisočaka Latok I, ki ga je 
opravil leta 2018 skupaj z Lukom Stražarjem in Tomom Livingstonom je leta 2019 prejel 
zlati cepin. 
 

19. december 2019, ob 19. uri (četrtek) 
BOŽIČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK  
Razstava slik, jaslic, božičnih šopkov in okrasov ustvarjalk Šopkove 
delavnice bo tokrat obarvana tudi z glasbo. Z božičnimi pesmimi jo bo popestril naš pevski 
zbor Slovenski dom. Lep prazničen večer bo priložnost za prijetno druženje, dišalo bo  tudi 
po dobrotah, saj bodo naše ustvarjalke za vas pripravile tudi sladko-slani prigrizek. 
 

27. december 2019, ob 18. uri (petek) 
SLOVO OD STAREGA LETA       
Prišel je čas, ko bomo staremu letu pomahali v slovo. Skupaj bomo skušali 
pozabiti vse, kar se nam je v odhajajočem letu zgodilo slabega. Branko Sotošek 
in njegova ekipa se bodo tudi tokrat potrudili in nam pripravili resnično lep in 
zabaven večer. Pridite, da se bomo naplesali, da bomo skupaj prepevali, se veselili in 
okrepčali. Za prigrizek in pijačo bo poskrbljeno. 
 
 

VOŠČIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO! 
      
 


