
 
Skupina za dobrodelnost  
Dekanije Gornji Grad 
Župnija Luče ob Savinji, Luče 25, 3334 Luče 
župnik Viki Košec, Telefon: 051 340 819            Edino ljubezen lahko reši svet. ( bl. Mati Terezija) 

Pripravljalni odbor dobrodelne misijonske tombole 
Viki Košec, župnik   

 

                             

VABILO 

 
Skupina za dobrodelnost Dekanije Gornji Grad v sodelovanju s Škofijo Celje prireja 

v nedeljo, 2. septembra 2018 v Solčavi 
že tretjo  dobrodelno misijonsko tombolo. 

 
Začetek misijonskega dogajanja bo ob 10.00 uri v župnijski cerkvi v Solčavi s sveto mašo,  ki jo bo daroval 
celjski škof Stanislav Lipovšek. Dogajanje se bo nato preselilo na prireditveni prostor z uradnim pričetkom 
tombole ob 12.00 uri. Voditelji prireditve bodo Franci Podbrežnik, Nejc Slapnik in Andreja Lenko. Nastopili 
bodo mnogi lokalni in zunanji glasbeniki. 

 

Tja ne pride noben predstavnik medijev, politike ali znanih organizacij. Misijonarji pa vztrajajo, ker 

verjamejo, da je mogoče počasi spremeniti miselnost maščevanja in nasilja v sožitje in mirno sobivanje 

ljudi. Poskrbljeno bo  tudi za pester kulturno zabavni program z bogato duhovno vsebino, tudi za najmlajše.  

Sredstva, zbrana na dobrodelni misijonski tomboli, bomo namenili za misijon Toneta Kerina – za pozabljene, še posebej pa za 
ureditev košarkaškega igrišča. Pri njih je to malo večji projekt, pri nas ga ima vsaka šola, tam pa ... :) 

Hvaležni in veseli bomo vašega obiska, vašega daru na dobrodelni tomboli.  

Za vse informacije smo vam na voljo:  

Mozirje – Alenka Brezovnik (040 316 248), Ljubno ob Savinji– Fanika Kopušar (041 396 394), Radmirje – 
Milena Kladnik (041 732-928), Luče – Ana Kumer (041 793 032), Gornji Grad – Bojana Zupanc (041 975 
798), Šmartno ob Dreti – Bojana Slapnik (041 762 327), Bočna – Marinka Zavolovšek (068 196 176), 
Nazarje – Milan Martinovič (031 308 837), Nova Štifta – Stanka Kerznar (041 399 773), Solčava – Mimica 
Prušnik (031 663 465) in Rečica ob Savinji – Andreja Kopušar (031 647 661). 

Če se boste odločili za denarno podporo Vas prosimo, da sredstva nakažete na  TR Župnije Luče:   

TRR Nova KBM  SI 56 0485 1000 2944 581-SKLIC 20/2018, NAMEN : MISIJONSKA TOMBOLA 2018 

Lepo Vas  vabimo, da obiščete dobrodelno prireditev 2. septembra v Solčavi  in z nami  preživite lep dan.  

                                                                                                           

Nagovoril nas bo misijonski delavec Tone  Kerin, 

misijonar na Madagaskarju, na najnevarnejšem področju 

misijona  Befotaka, ki je znotraj  »RDEČE CONE«  

Madagaskarja. Sam rad pravi, da je to »na koncu sveta, pa 

še malo desno«. 


