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Četrtek, 03. september ob 10:00 uri 

Skodelica besed pozdravlja 50. obletnico Gostinstva Belna Šentilj 

Gostilna Belna 

Pogovor in prijateljsko druženje z Bojanom Belno. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Vido Koren. 

 

Petek, 04. september ob 17:30 uri 

Dan za zdravje 

Zeliščni park pred Medgeneracijskim centrom 

V sklopu dneva za zdravje bo zeliščarska sekcija tudi letos organizirala voden ogled cvetlično 

zeliščnega parka pred Medgeneracijskim centrom (stari zdravstveni dom v Šentilju) pod vodstvom 

Dr. Silva Kodra. Vodenemu ogledu bo sledilo predavanje oziroma debata o zeliščih v naši kuhinji, 

podani bodo praktični recepti ter degustacija nekaterih jedi.  

 

Sobota, 05. september ob 09:00 uri 

Turnir v odbojki na mivki 

Odbojkarsko igrišče v Športnem parku Oskarja Mezgeca v Šentilju 

Organizator: ŠKUD Hurikani. Prijave na kraju dogodka ob 09:00! 

 

Sobota, 05. september ob 10:00 uri 

Voden pohod po Keltski poti 

Zbor pred Občino Šentilj 

Izpred Občine Šentilj se bomo pod vodstvom gospe Mag. Petre Pucko podali na ogled Keltske poti. 

 

Nedelja, 06. september ob 10:30 uri 

Slovesna maša ob prazniku Sv. Ilja 

Župnijska cerkev Št. Ilj v Slovenskih goricah 
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Nedelja, 06. september ob 15:00 uri  

Meditacija za notranji mir 

Meditacijo bomo izvedli v čarobnem naravnem okolju - kozolec na skavtskem travniku pred gozdom 

BOLD. 

V meditaciji se bomo najprej umirili, se globoko sprostili in nato "potovali" v svoj notranji prostor 

miru. Ne glede na to, kaj se dogaja v našem življenju, ne glede na to koliko stresa in nemira morda 

doživljamo, v sebi imamo prostor, ki je vedno nedotaknjen od zunanjih dogodkov. To je  prostor 

tišine, spokojnosti in globokega miru. Ko enkrat vstopimo v ta prostor, nikoli več ne pozabimo 

spokoja, ki nas tam čaka in vedno znova se želimo vrniti vanj. Tako zelo dragoceno je počivati v 

svojem prostoru miru, tišine in blagodejnih energij visokih vibracij Svetlobe. Ta energija, preobrazi v 

mir, vse energije, ki niso v skladu z njo (vse strahove, dvome, žalost, jezo.....). Energija miru, bo 

preplavila vaše celotno življenje in se širila v svet...... 

MIR V TEBI, MIR V TVOJEM ŽIVLJENJU, MIR V SVETU 

Meditacijo bo vodila gospa Dragica Nekrep.  Meditacija je vodena in tako ne potrebujete nobenih 

izkušenj. Potrebujete le pripravljenost za sodelovanje in željo po notranjem miru. 

Meditacija bo izvedena ob nežni spremljavi zvoka - koshi zvončki in dežna palica. 

S seboj si prinesite: ležalko (deko), pojšterček in nekaj lahkotnega za pokriti ter stekleničko vode. 

 

Vsi dogodki bodo potekali v skladu z navodili NIJZ! 
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