PRAZNIČNI MOZAIK
DECEMBERSKIH DOGODKOV
v letu 2016
V ponedeljek, 28.11. bomo ob 13.30 uri v glavni jedilnici našega Doma pekli
slastno Miklavževo pecivo, skupaj s člani obeh skupin za samopomoč „Mavrica“ in
„Prepih“ ter vsemi zainteresiranimi stanovalci.
V četrtek, 1.12. bo v delovni terapiji ob 10.30 uri pogovorno-likovna delavnica »Podoživljamo
prihajajoče praznike,« ki jo bosta vodili članici Kluba upokojenih delavcev v vzgoji in izobraževanju
občin Postojna in Pivka: Suzana Cerkvenik in Jožica Bizjak.
V torek, 6.12. bo ob 10.30 uri v dvorani Doma „Srečanje s svetim Miklavžem in
njegovim spremstvo“, ki ga za naše stanovalce tradicionalno pripravljajo mladi iz
postojnske župnije in župnija Postojna.

V sredo, 14.12. nam bodo dopoldan v TV klubu postavili jaslice mladi iz
postojnske župnije, skupaj z gospodom dekanom Ervinom Mozetičem.

V sredo, 14.12. bo ob 16.00 uri tradicionalna božično-novoletna slovesnost, v sodelovanju z
Občino Postojna in Krajevno skupnostjo Postojna z društvi in organizacijami. Program bo popestril
nastop Folklorne skupine Torbarji in Folklorne skupine otrok iz Majlonta.
V četrtek, 15.12. bodo ob 15.00 uri obiskale vse naše stanovalce prostovoljke Dekanijske
Karitas Postojna, pod vodstvom Julke Dekleva.
V četrtek, 15.12. se bodo naši stanovalci udeležili tradicionalne prireditve „Dan luči,“ na SGLŠ
Postojna. Na stojnici prednovoletnega bazarja bodo predstavili ročna dela iz različnih ustvarjalnih
delavnic, ki so se odvijale pri nas v delovni terapiji.
V četrtek, 22.12. bo ob 16.30 uri v glavni jedilnici naša tradicionalna novoletna
prireditev z obdaritvijo vseh stanovalcev. Za živo glasbo bo skrbel ansambel „Jelen,“
z donacijo postojnskega Radia 94.
V petek, 23.12. bodo v dopoldanskem času prinesli postojnski skavti v našo
kapelico luč miru iz Betlehema.
V torek, 27.12. bo ob 10.30 uri v dvorani slovesna božična sveta maša, ob
prepevanju članov cerkvenega mešanega pevskega zbora Postojna.

V četrtek, 05.01.2017 bo ob 16.00 uri v dvorani novoletni koncert
narodno-zabavnega ansambla mladih glasbenikov »Amaterji,« z donacijo
postojnskega Radia 94.

