
Ulica Juša Kramarja 2 
9232 Črenšovci 

Slovenija 
 

direktor: Ivan Krajnc 
tel.: +386 2 573 72 80 

e-mail: svetadruzina@gmail.com 
www.svetadruzina.si 

 

ZAVOD SVETE DRUŽ INE ČRENŠOVCI 
davčna številka: 20765576  •  matična številka: 1966774  •  TRR: 24900-9004683597 

 
 
 
 
Slovenskim ustanovam, slovenskim društvom, 
slovenskim župnijam, Slovencem po svetu 
 
 
 
Dragi naši izseljenci! 
 

V Zavodu svete Družine Črenšovci gojimo posebno hvaležnost in spoštovanje 
do Slovencev po svetu. 

Letošnji Teden duhovnosti in kulture bo vsebinsko posvečen vsem 
slovenskim izseljencem, še posebej tistim, ki so se rodili v župniji Črenšovci, 
oziroma njihovi predniki izhajajo iz župnije Črenšovci ali sedanje občine 
Črenšovci. Teden duhovnosti in kulture 2006 bo Zavod svete Družine Črenšovci 
izvedel v sodelovanju z Občino Črenšovci, s Svetovnim slovenskim kongresom in 
z Rafaelovo družbo. 

Zato prisrčno vabimo vse naše drage izseljence in njihove potomce, ki 
izhajajo iz župnije in občine Črenšovci, zopet domov, da se prvič v zgodovini 
Slovenije ponovno zberemo okrog iste mize, da si razdelimo skupni kolač kruha 
iz materine peči, da nazdravimo z vinom prekmurskih goric, da skupaj zapojemo 
slovensko pesem, da bo prihodnjim slovenskim generacijam še dolgo odmevala. 

Z razprostrtimi rokami bomo sprejeli prav vsakega slovenskega 
izseljenca, ki mu je (ali njegovim prednikom) zibel tekla kjerkoli med Sočo in 
Rabo, med Triglavom in Kolpo. 

Kot vrhunec programa bomo na dan proščenja, 10. septembra 2006, kot 
prvi v Republiki Sloveniji, pri črenšovski farni cerkvi, ob navzočnosti visokih 
predstavnikov Republike Slovenije in slovenske Cerkve postavili pomnik, ki bo 
mimoidočim sporočal, da vas, dragi slovenski izseljenci, matična domovina ni 
pozabila, da smo med seboj povezani, kjerkoli na Zemlji že živimo, da 
priznavamo zakon lastovic, zakon štrkov in zakon domovinske in rodbinske 
ljubezni. 
 
Prilagamo program Tedna duhovnosti in kulture 2006 z naslovom ''NAŠI 
IZSELJENCI''. 
 
 
Na svidenje v Črenšovcih od 2. do 10. septembra 2006! 
 

  
Ivan KRAJNC 
župnik črensovski in direktor Zavoda svete Družine 

Jožef HORVAT 
predsednik programskega odbora 

 


