OBVESTILA - VABILA

Danes, na 1. adventno nedeljo, 29.
novembra bo pri vseh treh mašah
možnost nakupa adventnih vencev,
ki so jih za župnijsko Karitas izdelali
veroučenci!
V četrtek, 3. decembra po večerni
maši bo molitvena ura za duhovne
poklice. V letu duhovništva smo!
V petek, 4. decembra ob 17.30 bo
izpostavljeno Najsvetejše, molitev,
spoved, litanije, blagoslov.
V soboto, 5. decembra bo sveta maša
izjemoma zjutraj ob 7. uri. Zvečer je
ne bo. Prosim za razumevanje.
V soboto, 5. decembra ob 17. uri bo v
župnijski cerkvi spet tradicionalno
miklavževanje.
V nedeljo, 06. decembra, na sam god
sv. Miklavža bo ob 15. uri v cerkvici
sv. Miklavža na Vimperku praznična
maša. Mladi in odrasli lepo vabljeni.
Osnovni namen miklavževanja ni v
tem, da si spet napolnimo naročja z
dobrotami, ampak da opazimo tisto,
kar je v svetniku in ljudeh dobrega,
to izpostavimo, pohvalimo, se tega
razveselimo in sklenemo biti posnemovalci. Ne ustavimo se torej zgolj
pri vrečkah z darili …
Na razpolago Mohorjeva zbirka 2010.

Sveti Miklavž tudi pred letošnjim decembrskim obiskom najmlajših vabi
ljudi dobre volje k sodelovanju pri
zbiranju prispevkov za nakup daril.
Svoj dar lahko oddate v župnijski pisarni ali komu izmed članov ŽPS ter
Župnijske karitas. Prosim in hvala!
ZAKONSKI JUBILEJI 2009

Udeleženci slavja v soboto, 21. nov.
naj pridejo iskat fotografije, nastale ob
tej priložnosti!
ADVENTNI VENEC

Adventni venec ni okras, čeprav ga
nekateri imajo samo za to. Prižgane
svečke opozarjajo, koliko je še časa
do Božiča. Pa tudi zgolj simbol ni, saj
nam ne predstavlja le bližajočih se
praznikov, ampak opozarja tudi na
drugi Jezusov prihod.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
DECEMBER:

Splošni: Da bi bili otroci deležni spoštovanja in ljubezni in da ne bi nikoli
bili žrtve izkoriščanja v kateri koli
obliki.
Misijonski: Da bi ob božiču ljudje na
zemlji prepoznali v učlovečeni Besedi
luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,
in da bi narodi odprli vrata Kristusu,
Odrešeniku sveta.
Slovenski: Da bi nas obhajanje adventa
in božiča naredilo bolj vesele, razumevajoče in dobrohotne.

