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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                Zagreb, 29. februar 2016 
 
 
9. marec 2016 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 inventarne komisije, načrt dela za 
tekoče leto in prihodnost, razno. Vljudno vabljeni! 
 
16. marec 2016 ob 19. uri (sreda) 
VELIKONO ČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK IN 
PRIPRAVA VELIKON ČNIH KRUHKOV   
Naše neutrudne kreativke z izjemno energijo še naprej pridno ustvarjajo. Članice 
Šopka so za najbolj barvit in s čustvi prepleten čas že 11. leto zapored pripravile velikonočno 
razstavo. Letos bodo v ospredju stvaritve iz keramike – materiala s katerim se prvič 
srečujejo. Upajo, da vas bodo prijetno presenetile s predmeti, ki so jih ustvarile iz gline. Na 
ogled bodo tudi umetniško poslikani in okrašeni pirhi, pa še kaj. Brez razcvetelih in 
spomladanskih šopkov tudi ne bo šlo. Ob 18. uri se z našimi kreativkami lahko preizkusite 
pri pripravi in peki velikonočnih kruhkov. Pričakujemo lepo vzdušje in veselo druženje, za 
sestavine in material bo poskrbljeno. 
 
24. marec 2016 ob 19. uri (četrtek) 
PREDSTAVITEV KNJIGE PRAZNOVANJE POMLADI IN VELIKE N OČI NA 
SLOVENSKEM IN PO SVETU Z EKOLOŠKIM BARVANJEM PIRHOV  
Na veliki četrtek bo etnolog in kulturni zgodovinar Damjan J. Ovsec iz Ljubljane predstavil 
svojo bogato in primerjalno zasnovano knjigo, ki se ukvarja s praznovanjem pomladi in 
z najstarejšim, največjim in najdaljšim krš čanskim praznikom. Rdeča nit predstavitve 
bodo slovenske in tuje jedi postnega in velikonočnega razdobja, s praznikom povezana 
simbolika, liturgija, ljudsko verovanje, šege in navade, izvor in potek velikonočnega 
praznovanja, izračunavanje datuma velike noči in razvoj koledarjev. Poseben poudarek bo na 
simboliki jajc, saj boste lahko sodelovali pri barvanju pirhov z zelišči in naravnimi barvili, 
ki jih ponuja narava. Pričetek bo ob 18. uri. 
 

 

!!! POVABILO K SOUSTVARJANJU NOVEGA ODMEVA !!!  
 

Za 20. rojstni dan vašega in našega Novega odmeva želimo na njegovih straneh še mnogo zabeleženih 
trenutkov iz življenja slovenske skupnosti, ki bodo trajno zapisani v zgodovini delovanja  

Slovenskega doma in našega obstoja na Hrvaškem. 
 

Vabljeni ste vsi, ki menite, da lahko tudi sami prispevate in obogatite vsebino. 
Se želite preizkusiti, ste ustvarjalni, imate ideje, predloge,  

morda v Vas tiči še ne razcveteli talent za pisanje? 
Obiščite nas ali pa nas pokličite, pričakujemo vas. 

 

 
 

VOŠČIMO VAM VESELE VELIKONO ČNE PRAZNIKE ! 
 

 
SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM  


