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Doživi Dom« 

Počitnice z dušo v Domu sv. Jožef Celje 
ZA DRUŽINE 

PODROBEN PROGRAM 
od 26. 31. julija 2020 

Voditelj: dr. Stanko Gerjolj CM s sodelavci 
  

• Nedelja, 26. julija 2020 

 
17.00: prihod in nastanitev v sobe 
19.00: Večerja 
20.00: spoznavni večer 
 
 

• Ponedeljek, 27. julija 2020:  
Spoznavamo se 

 
 
8.00-9.00: zajtrk 
09.30: ogled Celja z ogledom Pokrajinskega muzeja Celje - razstava mesto pod mestom  
12.00: kosilo 
14.00 Izlet na Celjsko kočo - pohod na Grmado, vožnja z Bobkartom, - v primeru slabega vremena kopanje v 
Thermani Laško 
19.00: Večerja v Domu sv. Jožef, refleksija dneva, počitek 
 
 

• Torek, 28. julija 2020:  
Reka življenja 

 
8.00-9.30: zajtrk 
10.00: Delavnica za starše: »Reka najinega partnerskega / zakonskega odnosa«. Delavnice za otroke  
12.00: kosilo 
13.00: popoldanski izlet v Logarsko dolino, sveta maša v naravi, kopanje in druge športne dejavnosti v reki 
Savinji, možnost ogleda slapa Peričnika 
19.30: Večerja v Domu sv. Jožef, refleksija dneva, počitek 
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• Sreda, 29. julija:  
Ljubezen 

 
8.00-9.30: zajtrk 
10.00: Delavnica za starše: »Moč ljubezni v najinem partnerskem / zakonskem odnosu«, delavnica za otroke 
(izdelajo svečnik iz dasmase) 
12.00: kosilo 
13.00: Izlet - pohod na stolp ljubezni v Žusmu, obisk pri čebelarju z delavnico izdelave sveče (vsaka družina 
izdela eno svečo), maša 
17.00: izlet v Zibiko, degustacija domačih dobrot, večerja v zidanici 
 

• Četrtek, 30. julija:  
Mir 

8.00-9.30: zajtrk 
10.00: delavnica za starše: »Mir najinega partnerskega / zakonskega odnosa« 
12.00: Kosilo 
13.00: izlet v Žičko Kartuzijo, med mogočne zidove »miru in tišine«, maša v kartuziji, obisk in ogled zeliščarske 
kmetije Temnik, priprava čaja 
19.00: večerja, refleksija dneva, počitek 
  
 

• Petek, 31. julija 
 
8.00-9.30: zajtrk 
Obisk Drevesne hiše v Mestnem gozdu  

12.00: kosilo in slovo 
  
 
 
Zaradi različnih okoliščin si pridržujemo pravico do zamenjav, sprememb posameznih delov programa. 
 


