
 

 

 

 

 

 

 

VABILO 
Na 

28. vseslovensko konvencijsko srečanje 

ANONIMNIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE 

s soudeležbo družinskih skupin AL- ANON in OOA 

 

 

 

12. februarja 2022 

Preko ZOOM aplikacije Društva A A Slovenije 

in preko ZOOM aplikacije Al–Anon in OOA 

Nosilna tema srečanja: 

MOČ DUHOVNE RASTI 



 

 

PROGRAM 

      9.00 – 9.30           Prijava in pozdrav preko aplikacije ZOOM. 

   9.30 – 11.00        Uvodno odprto srečanje AA s temo: Moč duhovne rasti z govorcema 

 11.30 – 13.00       Odprto srečanje AA s temo: S prijatelji do duhovnega prebujenja 

11.30 - 13.00 – Odprto srečanje Al-Anon s temo:Zmorem verjeti 

11.30 - 13.00 – Odprto srečanje Al-Anon OOA s temo:Skrb zase 

13.00 - 14.00 – Odmor za kosilo 

14.00 – 15.30    Odprto srečanje AA s temo: AA lahko shaja brez mene, jaz brez AA pa ne 

14.00 - 15.30 – Odprto srečanje Al-Anon:Koraki kot zemljevid v duhovno prebujenje 

14.00 - 15.30 – Odprto srečanje Al-Anon OOA:Kaj je moj pravi problem in kaj prava 

rešitev 

15.45 – 17.00   Zaključno srečanje s temo: Vtisi, štetje let in druženje.   

Povezave na srečanja: 

Uvodno, zaključno in srečanja AA 

https://us02web.zoom.us/j/4655571806 

ID 4655571806,  GESLO 123 

Srečanja AL-Anon 

https://zoom.us/j/8151096215?pwd=QXJOdHo1RzFvM0h3NjV2QkZYWnFvUT09,  

ID: 815 109 6215, GESLO: UWG3aK 

Srečanja Al- Anon OOA 

https://us06web.zoom.us/j/4683681888?pwd=WFZ3MnlvbjRCQTlESlllNXF2U3pWUT09 

ID: 4683681888, GESLO: 12in12 

 

Zaradi epidemije se bomo spet družili preko ZOOM - a, z željo da se naslednje leto vidimo, 

pozdravimo z objemom v živo , v številu ,ki smo ga navajeni iz preteklih let. 

Ostanite zdravi in vse dobro ter srečnih 24 ur. 

 

https://us02web.zoom.us/j/4655571806
https://zoom.us/j/8151096215?pwd=QXJOdHo1RzFvM0h3NjV2QkZYWnFvUT09
https://us06web.zoom.us/j/4683681888?pwd=WFZ3MnlvbjRCQTlESlllNXF2U3pWUT09


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, Mitja K. 031367769 
 
 

Anonimni Alkoholiki Slovenije 
Trg prekomorskih brigad 1 

1000 Ljubljana 
 

www.aa-slovenia.si 

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

