OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 13. decembra se je
pričelo letošnje božično spovedovanje. G. Janez B. bo od 6.30 do 11.00 na
razpolago tudi prihodnjo nedeljo, 20.
decembra. 'Svetost duše' za praznik!
V sredo, 16. decembra se prične božična devetdnevnica. Sv. maše v teh
dneh bodo zjutraj in zvečer. Prijazno
vabljeni, da se pobožnosti za bogato,
duhovno doživljanje božiča udeležujete vsi stanovi iz vseh družin!
Prihodnjo nedeljo bodo k sv. maši ob
10.30 skavti prinesli 'Betlehemsko
lučko'. Že v nedeljo boste lahko ogenj
v posebnih svetilkah ponesli na svoje domove.
Letošnje koledovanje bo potekalo od
27. do 29. decembra. Prijave za obisk!
KULTURA

Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na
razstavo jaslic Savinjske doline, ki bo
od 13. do 20. decembra v gasilskem
domu v Drešinji vasi. Blagoslov razstave bo 13. decembra ob 15. uri. Odprta bo 13., 19. in 20. decembra od
9. do 19. ure. Med tednom je možen
ogled po dogovoru z g. Stepišnikom
(tel. 570 72 13 ali 031 23 00 21).
MISEL …

Ljudje veliko bolj cenimo prah,
ki je posut z zlatom,
kakor pa zlato,
ki je malce zaprašeno.
(William Shakespeare)

ZA DUHOVNIKE

Gospod, daj nam duhovnike resnice
in usmiljenja! Naj Tebe ljubijo bolj kot
svet in s Teboj potešijo lakoto in žejo
sveta. Nam verujočim pa odpri roke in
srce, da bomo svojim dušnim pastirjem
iskreno človeško blizu in vedno pripravljeni z njimi sodelovati. Marija, Mati
večnega duhovnika Jezusa, spremljaj,
vodi in blagoslovi duhovnike svojega
Sina. Amen.
LETO EVHARISTIJE

V prodajalni verskega tiska ob vhodu
v cerkev najdete knjižico 'Mašna daritev'. ŽPS jo je ocenili kot enkratni
pripomoček za obogatitev poznanja
skrivnosti sv. maše in možnost bolj
zavzetega sodelovanja pri njej.
KOLEDARJI, TISK

Marijanski koledar 2010 …….... 2,00 €
Marijanski žepni koledarček … 0,10 €
Družina – enolistni koledar …... 0,45 €
Družina - namizni koledar …….. 4,00 €
Pratika 2010 ……………………….. 4,80 €
Mohorjeva knjižna zbirka …... 42.00 €
NAROČNINE ZA LETO 2010

Družina 2010 ……………………. 75,40 €
Ognjišče 2010 …………………… 24,00 €
Sončna pesem 2010 …………….. 8,90 €
Misijonska obzorja 2010 ……… 9,00 €
Prijatelj 2010 ……………………. 11,00 €
Božje okolje 2010 …………...… 22,80 €
Božja beseda danes 2010 …….. 5,00 €
Cerkev v sedanjem svetu ……. 26,70 €
Brat Frančišek 2010 …………… darovi
Salezijanski vestnik 2010 ……. darovi

