OBVESTILA - VABILA

MOLITEV

Pred nami je misijonska
nedelja – dan, ko se verniki z vsega sveta povežemo med seboj v eno –
dan, ko skupaj molimo
za to, da bi evangelij slišali vsi narodi – dan, ko vsi odpremo
srca in dlani za pomoč vsem lačnim,
stiskanim, nepismenim in bolanim
– dan, ko torej vsi sodelujemo, da bi
se božje kraljestvo resnice, dobrote
in ljubezni razširilo med vse ljudi.
Vaš dar prihodnjo nedeljo je namenjen za pomoč misijonskim deželam.

Molitev je rešitev
za ta zmedeni svet.
Molitev razširja omejeni
pogled na življenje.
Molitev povezuje stvari
s svojim izvorom. Postavlja
jih na pravo mesto in v prave odnose.
Molitev je red, ki spreminja svet na
boljše. Je največja sila, ki jo je Bog
dal človeku na voljo. Zato je molitev
temelj za delovanje
Cerkve in vsakega
njenega člana.

IZOBRAŽEVANJE

V torek, 19. oktobra ob 16. uri se bo
v Domu sv. Jožefa v Celju pričel tečaj
priprave na sv. krst. Vabljeni starši
in botri v kratkem krščenih otrok.
V petek, 22. oktobra ob 19. uri in v
soboto, 23. oktobra s pričetkom ob
8.30 bo v Domu sv. Jožefa, Celje, predzadnji letošnji tečaj za zaročence.
DOBRODELNOST

V nedeljo, 24. in 31. oktobra bodo pri
vseh mašah na voljo sveče Karitas.
Z nakupom teh sveč bomo darovali
tudi v dober namen. Hvala za vsak
dar, ki ste ga pripravljeni po namenu
rajnih darovati za soljudi v stiski.
Župnija sv. Pavel - Prebold vas vabi
na 5., zadnji dobrodelni koncert 'Zapojmo za Anin dom'. Koncert bo v nedeljo, 24. oktobra ob 16. uri v Športni
dvorani Prebold. Vstopnice po 10 €
se dobijo tudi v našem župnišču.

Poleg vztrajanja
v dolžini molitve,
kot je to delal Mojzes, moramo
vztrajati tudi v vsakodnevnosti ali
pogostnosti molitve, kot je to delala
vdova v evangeliju. Molitev nam mora
postati način življenja, kot so postala
del našega življenja druga vsakdanja
opravila: vstajanje, umivanje, prehranjevanje … Marsikdo moli med
vožnjo ali na sprehodu, drugi ne more
zaspati, če ne zmoli večerne molitve.
Zato, da molitev postane del vsakdanjega življenja (dnevni urnik), pa je
potrebna trdna volja.
DUHOVNE VAJE

V ponedeljek, 25. oktobra s pričetkom
ob 9. uri in z nadaljevanjem v torek,
26. oktobra do kosila, bodo v Domu
sv. Jožefa v Celju duhovne vaje za ministrante. Prijavite se v zakristiji!
Na akcijo 'Dar jeseni', dar za uboge,
se lahko odzovete tudi v tem tednu.

