
Abrahamov ključ povezuje v letošnjem letu generacijo 1962. Nekdanji sošolci smo se povezali z namenom 
skupnega praznovanja svojega 50. rojstnega dne in v svojo sredino povabili še druge somišljenike, ki želijo to 
edinstveno leto na poseben način osmisliti. Tekom leta so se zvrstili že različni dogodki, od sajenja drevoreda, 
kolesarskega maratona do pohoda na Triglav, ki so nas dodatno povezali. 

Narediti želimo še nekaj več. 
Nekaj dobrega za skupnost, v kateri živimo.     
Pomagati želimo društvu Novi Paradoks, ki deluje v Senožetih. Osebam z motnjami v duševnem razvoju 
pomaga in omogoča, da lahko samostojno bivajo in se normalno vključujejo v vsakdanje življenje. Primanjkuje 
jim sredstev za obnovo njihove stanovanjske enote, zato vas prosimo, da se po svojih močeh tudi vi vključite in 
z denarnimi sredstvi ali v obliki storitev pomagate pri obnovi njihove kuhinje, ki bo hkrati osrednji prostor za 
njihovo druženje. 

Nekaj denarnih sredstev smo abrahami zbrali že tekom leta, višek te humanitarne akcije pa bo na 
dobrodelnem koncertu v Dolu v župnijski dvorani 1. decembra  2012 ob 19. uri, na katerem bomo zbirali 
namenska sredstva z vstopnino 10 EUR. Na koncert ste prav lepo povabljeni, hkrati pa vas prosimo, da 
nakažete še tako minimalne denarne prispevke na poseben račun, ki bo odprt do konca leta 2012:

UniCredit Banka Slovenije d. d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana - humanitarni račun »SRCE 
SLOVENIJE«, št. SI56 2900 0005 0391 648. 

V kolikor bi želeli fizično pomagati pri obnovi prostorov hiše Novega Paradoksa, vas bomo prosili za podpis 
simbolnega pisma o nameri vaše pomoči. 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. Lahko se obrnete na Željka Saviča (041 337 313) ali 
Darjo Pogačnik (041 549 820). 

Za vse darove iz vašega srca se vam iskreno zahvaljujemo!

21. november 2012

Povezali smo čas
za sr(e)čno prihodnost.
V Srcu Slovenije se je v letu 2009 izoblikoval edinstven 
projekt – Abrahamov ključ Srca Slovenije. 
Zasebna ideja o praznovanju 50. letnice je prerasla v 
povezovanje slavljencev iz različnih koncev Slovenije, njihovih bližnjih, domačinov, lokalnih skupnosti, 
podjetnikov, društev in izseljencev. 

Ime Abrahamov ključ nakazuje ključ za odpiranje src,
 dobrih medsebojnih odnosov in močne, ter srčne pozitivne energije med Slovenci. 

Abrahami generacije 1962


