OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 01. 03. 2010 bo v Domu
II. slovenskega tabora v Žalcu dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki ga
vsako leto organizira Dekanijska
karitas, Petrovče. Vstopnice dobite
tudi v našem župnišču.
Ob postajah križevega pota premišljujemo vsako sredo ob 6.30 in vsak
petek ob17.30.
V četrtek po maši molitev za duhovne
poklice in blagoslov z Najsvetejšim.
V petek ob 17.30 pobožnost v čast
Srcu Jezusovemu ob 17.30.

ROMANJE

Romarska agencija Aritours vabi od
19. do 26. junija 2010 na romarsko
potovanje na Irsko, od koder so 'žarke
veselega oznanila irski menihi iz svojih samostanov in molilnic ponesli
na celino in preko Salzburga celo v
Karantanijo. Patrikov križ nas vabi,
da odkrijemo korenine krščanskega
oznanila našim prednikom ter v samostanih in cerkvah prisluhnemo
zgodovinski pripovedi oznanjevanja.'
Tako piše vodja romanja, dr. Tadej
Jakopič. Prijave in akontacije v župnijski pisarni.

V četrtek, 04. marca ob 19. uri bo pri
sv. Jožefu v Celju drugo predavanje v
sklopu Nikodemovih večerov 2010:
Jože Planinšek, CM, 'Družinski obed
- temelj evharistije'.

Stori kaj za svojo notranjost.
Tam so moči in razpoloženja,
ki te bodo morda zbegala –
a te napravila presrečnega.

V soboto, 6. marca so mladi vabljeni
na 'dan odprtih vrat' v več duhovnih
ustanov v Mariboru. Vsi, ki bi se radi
udeležili tega bogatega srečanja se
prijavite v župnijski pisarni.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE

Sprejmi, kar ti nudi ta dan:
luč tega dne,
zrak in življenje,
smeh tega dne,
jok in igro,
čudež tega dne.
(Phil Bosmans)

(Phil Bosmans)

MAREC:

Splošni: Da bi vodili svetovno gospodarstvo po merilih pravičnosti in nepristranskosti in upoštevali resnične
potrebe narodov, zlasti najrevnejših.
Misijonski: Da bi bile Cerkve v Afriki
znamenje in orodje sprave in pravičnosti v vseh predelih afriške celine.
Slovenski: Da bi se v postnem času
potrudili za resnično spravo z Bogom,
z bližnjim in s samim seboj, kar bi nas
približalo tudi k narodni spravi.

