OBVESTILA - VABILA

MOLITEV

Mašni dar današnje nedelje bo oddan
Misijonskemu središču v Ljubljani oz.
Papeški misijonski družbi, ki ga razdeli za najnujnejše projekte. V Sloveniji smo lani zbrali 256.074 €, leto
prej pa 331.647 €. Hvala!

Molitev je vedno
misijonska, se pravi
darujoča in oznanjevalna,
ker po Marijinih rokah
kliče Jezusove milosti
v vse stiske življenja in
objema vse ljudi. To je še posebej jasno izraženo v misijonskem rožnem
vencu. Moli se osebno ali v skupini.
Možna je tudi vključite v molitveno
zvezo. V tem primeru prejmete posebni rožni venček z desetkami različnih barv:
1. skrivnost za Afriko – zelena;
2. skrivnost za Ameriko – rdeča;
3. skrivnost za Evropo – bela;
4. skrivnost za Oceanijo – modra;
5. skrivnost za Azijo – rumena.
Člani Misijonske molitvene zveze (MMZ)
molijo vsak dan eno
desetko: ponedeljek
(Afrika), torek (Amerika), sreda (Evropa),
četrtek (Oceanija), petek (Azija), sobota (vsa Cerkev), nedelja (župnija).

Skupno škofijsko praznovanje misijonske nedelje bo danes popoldne
ob 15.30 v Brežicah. Slovesnost bo
vodil g. Janez Mesec, bivši misijonar
na Madagaskarju.
DOBRODELNOST

Danes in prihodnjo
nedeljo, 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.
»Prijaznost sosedov pa
moram resnično pohvaliti.
Sedaj zbirajo celo
denar, da bi naša
nadarjena
hči lahko
šla študirat
glasbo
v Ameriko.«

TRADICIONALNO ROMANJE

Jesensko romanje mariborske Metropolije bo letos v soboto, 6. nov.
Pod vodstvom škof Jožefa Smeja
bomo obiskali romarsko središče
Velesovo, Radovljico in Ljubljano.
Cena: 49 €. Prijave v župnišču ali v
agenciji Aritours, tel. 02/2521619.
Zadnji rok za prijavo je petek, 29. 10.
* Ker življenja ne moremo začeti spet
od začetka, ga ne smemo zapravljati.
(Francois Mauriac)

