PRAZNIČNI MOZAIK
DECEMBERSKIH DOGODKOV
v letu 2018
V sredo 14.11. in 21.11. ter v četrtek, 29.11.2018, novoletne delavnice in
novoletna okrasitev skupnih prostorov Doma upokojencev Postojna - v sodelovanju
stanovalcev, njihovih svojcev ter zaposlenih.
V torek, 20.11.2018, pogovorno-bralna urica »V deželo prihajajo dobri
možje,« članic Kluba upokojenih prosvetnih delavcev občin Postojna in Pivka.
V ponedeljek, 26.11.2018, peka slastnega Miklavževega peciva, skupaj s člani
obeh skupin za samopomoč „Mavrica˝ in „Prepih˝ ter vsemi zainteresiranimi
stanovalci, zaposlenimi in svojci.
V četrtek, 6.12.2018, „Srečanje s svetim Miklavžem in njegovim spremstvom“, ki ga za
naše stanovalce tradicionalno pripravljajo mladi iz postojnske župnije in župnija Postojna.
V ponedeljek, 10.12.2018, delavnica »Peka palačink« s sorodnico
naše stanovalke.
V sredo 12.12.2018, tradicionalna božično-novoletna slovesnost, v sodelovanju z Občino
Postojna in Krajevno skupnostjo Postojna z društvi in organizacijami. Program bo popestril nastop
vokalne skupine zaposlenih Doma upokojencev Postojna in glasbeni nastop iz Glasbene šole
Postojna.
Tako kot vsako leto, nam bodo tudi tokrat postavili lepe jaslice mladi iz postojnske
župnije, skupaj z gospodom dekanom Jožefom Korenom.

V ponedeljek, 17.12.2018, otvoritev »Demenci prijazna točka.« Program:
nagovor naše direktorice, nagovor predsednice društva spominčica Štefanije
Lukač Zlobec, nastop vokalne skupine naših zaposlenih.
V ponedeljek, 17.12.2018, literarna delavnica s poustvarjanjem »Izdelava novoletnih ikeban« s
sorodnico naše stanovalke.
V torek, 18.12.2018, naša tradicionalna novoletna prireditev z obdaritvijo vseh
stanovalcev. Za živo glasbo bo skrbel ansambel „Furmani,“ nastopila pa bo tudi
vokalna skupina zaposlenih Doma upokojencev Postojna.
V četrtek, 20.12.2018, obisk vse naših stanovalcev - prostovoljke Dekanijske
Karitas Postojna, pod vodstvom Julke Dekleva.
V petek 21.12.2018, postojnski skavti prinesejo v našo kapelico Luč miru iz
Betlehema.
V četrtek, 27.12.2018, slovesna Božična Sveta maša; daroval jo bo župnik
v Postojni in dekan dekanije Postojna mag. Jožef Koren. Cerkveni otroški
pevski zbor iz Studenega, pa bo prispeval k prazničnem vzdušju.
Konec decembra Dedek Mraz in obdaritev otrok naših zaposlenih.

