
 

 

 

 

 

 

VABILO 
na 

29. vseslovensko konvencijsko srečanje 

ANONIMNIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE 

s soudeležbo družinskih skupin AL-ANON  

11. februarja 2023 

V Domu Svetega Jožefa v Celju 

 

Nosilna tema srečanja: 

SLUŽIM SEBI IN DRUGIM 

 

 

 



PROGRAM 

9.00 – 9.30          Zbiranje, prijava in pogostitev udeležencev. Prispevek je 20 €. 

9.30 – 11.00        Uvodno srečanje s temo: Služim sebi in drugim z dvema 

       govorcema iz Al-Anon in AA      

Odmor za kavo in druženje 

11.30 – 13.00       Zaprta srečanja 

 AA 1. srečanje s temo: 2. izročilo 

Odprta srečanja 

 AA 2. srečanje s temo: Pravilo dajanja in prejemanja 

AA 3. srečanje s temo: AA je lahko brez mene, jaz brez AA ne morem 

Al-Anon s temo: Skrivnosti služenja 

                               Al- Anon odrasli otroci:  Mentorstvo 

        

 

Odmor za kosilo 

14.30 – 16.00    Zaprta srečanja 

     AA 1. srečanje s temo: Služim v matični skupini 

  Odprta srečanja   

   AA 2. srečanje s temo: Zavoljo samega sebe bodi iskren 

  AA 3. srečanje s temo: Hvaležnost naj gre naprej 

 Al-Anon srečanje s temo: Prejemam s tem ko dajem 

                           Al- Anon odrasli otroci: Kako izpolnjujem sklepe 

16.15 – 17.15   Zaključno srečanje s temo: Vtisi, štetje let in druženje.   

 

Predhodna prijava ni potrebna, bomo pa veseli, če vodje skupin sporočite okvirno število 

udeležencev in nam s tem olajšate organizacijo srečanja na tel. 031 367769 do 9.2.2023. 

Če že imate priponko z imenom jo prinesite s seboj. 

Prispevek ob prihodu znaša 20 € in vključuje koriščenje prostorov, kosilo  ( juha, glavna 

jed, slaščica, z možnostjo izbire vege menija) ter kavo, čaj, vodo in prigrizke v odmorih. 



 

 

 

Kako do Doma Sv. Jožefa v Celju: 

Z avtoceste pojdite na izhod  Celje-center/Krško/Zidani Most/Laško. 

Ko pripeljete z avtoceste v semaforiziranem križišču  zavijte levo za Celje, na Mariborsko 
cesto proti centru mesta. 

Nadaljujte po njej in vozite naravnost 2750 m  do križišča pred Pošto ( eno križišče naprej 

od glavne avtobusne postaje ). 

Zavijte levo smer Teharje pod podvoz z železnico na Teharsko cesto in vozite 210 m. 

Zavijte desno v križišču  na Cesto na Grad in vozite še 190 m. 

Zavijte levo na Plečnikovo ulico, cesta se vzpenja po klancu navzgor. 

Po 650 m ste pred Domom Sv. Jožefa. 

 

Naša skupnost se bo torej modro držala poglavitnega namena: 

Prinašati sporočilo alkoholiku, ki še trpi. 

Uprimo se ponosni domnevi, da smo pot rešitve za vsakogar,  

ker nam je Bog omogočil delati dobro na enem področju. 

( iz knjige Tako kot to vidi Bill str.304 ) 

Informacije o srečanju: 

Lojze V. 051 807428, Slavko S. 070 471671, Mitja K. 031 367769 
 

Anonimni Alkoholiki Slovenije 
Trg prekomorskih brigad 1 

1000 Ljubljana 

www.aa-slovenia.si 

 

http://www.aa-slovenia.si/

