OBVESTILA - VABILA

ROMANJA

* Danes je Slomškova nedelja. Vsi
vemo za Slomškova številna dobra
dela, za njegovo udejstvovanje na
vseh področjih, za njegovo veliko
ljubezen do slovenstva, jezika, otrok
in narave. Znal je razumeti in videti
številne Božje darove. S polno žlico
modrosti je zajemal življenje in se
ga veselil. Vzemimo ga za vzgled in
se mu vedno znova priporočajmo!

V soboto, 10. oktobra bomo romali po
cerkvah sv. Marjete. Čas odhoda: 7.30.
Cena prevoza, kosila in vsega ostalega
je 22 €, kdor pa naroči tudi brošuro o
cerkvah sv. Marjete v Sloveniji, ki jo bo
prejel na romanju, daruje še dodatno
5 €. Prijavite se!

V četrtek (prvi v mesecu) po maši
bomo pred Najsvetejšim molili za
duhovne poklice. V letu duhovnikov
še posebej lepo vabljeni!
V petek (prvi v mesecu) ob 18.30
bomo častili Srce Jezusovo – rožni
venec, spoved, litanije, blagoslov z
Najsvetejšim. Ena od pobožnosti v
pripravi na Evharistični kongres je
tudi 'devet prvih petkov'. Če
začnemo v oktobru se pobožnost
izteče prav pred kongresom.
DOBRODELNOST

V nedeljo, 11. oktobra bo v Domu II.
slovenskega tabora v Žalcu dobrodelni koncert »Podajmo si roke«.
Izkupiček zbranih sredstev bo namenjen stanovalcem Doma Nine
Pokorn za izpolnitev njihovih osebnih potreb in s tem uresničitve
višje kvalitete življenja. Vstopnice
dobite tudi v našem župnišču.

KATEHUMENAT

6. oktobra se bo v Domu sv. Jožefa v
Celju pričela priprava na zakramente
za odrasle. Srečanja bodo ob 20. uri.
MOLITEV ZA KANONIZACIJO

Nebeški oče!
Blaženi škof
Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega
krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni
in bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Blaženi A. M. Slomšek – prosi za nas!

Vsak človek je samemu sebi
majhen svet.
Vsak ima zase vajeti v rokah
za dobro ali za gorje.
Modro samega sebe vladati
je za človeka prva
in najvažnejša umetnost.
(Anton Martin Slomšek)

