
 

                      VERUJ  
MI  

ŽENA! 
 

                                    Tečaj  osebne  
                                         in duhovne rasti  
                                         za ženske od 18.                                    
                                         let starosti dalje  
                                          

  
 

Kje? 
V Župnijskih prostorih Št. Ilj pod 
Turjakom 
 

Kdaj?  
Vsako 2. sredo v mesecu od 17.30 do 19.30 
ure. Začetek 12.  septembra 2018. 

 
To je priložnost :  
 
  za poglabljanje osebne vere; 
  za prepoznavanje Božje navzočnosti in  
     Njegovega delovanja v vsakdanjih   
     okoliščinah življenja; 
  za globlje odkrivanje lastne identitete; 
  za bolj intenzivno delo na sebi;  
  za negovanje novega stila odnosov. 
 
 
Prijave in informacije :  
s. Štefka Klemen 
GSM: 031/680 213 

stefka.klemen@rkc.si  
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 Redna srečanja bodo:  

          12. septembra 2018 
          10. oktobra 2018 
          14. novembra 2018 
          12. decembra 2018 
          09. januarja 2019 
          13. februarja 2019 
          13. marca 2019 
          10. aprila 2019 
          8. maja 2019 
 
 
 
 

 Adventna duhovna obnova: 

15. decembra 2018  
 

 Postna duhovna obnova: 

    30. marca 2019  
      
 

 Celodnevno zaključno srečanje: 

      Po dogovoru  

 
 
Mesečna srečanja  
vsebujejo: 
- molitev in osebno delo 
- medsebojno podelitev v manjših skupinah 
- praktične vaje 
- pogovor o življenjskih temah 
- navodila za osebno delo tekom meseca 
- pogostitev in prijateljsko druženje  
- možnost osebnega pogovora 
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