OBVESTILA - VABILA

MOLITEV

Jutri, 1. novembra bosta dopoldne v
župniji dve maši (ob 7. in 9. uri), ena
pa popoldne ob 14. uri. Po zadnji bo
branje 'spominov', molitev, sprevod
na pokopališče in blagoslov grobov.

APOSTOLAT
MOLITVE
NOVEMBER

Jutri, 1.novembra ob 17. uri bo v cerkvi
molitev rožnih vencev za rajne.
Na vernih duš dan, v torek, 2. novem.
ob 7.30 bo tudi maša za rajne, ki jih
bomo dan prej omenili v 'spominih'.
V četrtek po maši bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim spet molili za
duhovne poklice.
V petek pol ure pred mašo češčenje
Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim. Tudi priložnost za spoved.
Prihodnja nedelja, 7. nov. je zahvalna.
V župnijski cerkvi bosta maši ob 7. in
9. uri. Ob 10.30 bo maša in družabno
srečanje na Gori Oljki.
SVETOST.

Človekova svetost je možna
v vsakdanjosti z Božjo
pomočjo. Svetost ni
odtujevalna pot v življenju,
ni meniška pot, ki ločuje od sveta;
svetost vsakdanjosti hodi v šolo,
pride v hiše, kjer prebivajo ljudje,
stopi na vlak, gre v cerkev, pride v
pisarno, mehanično delavnico, hodi
peš, se približa bolniku, srečuje
obupane in se zna pogovarjati z
vsemi. Že tukaj na zemlji
se začenja svetost.
Po: E. Masseroni

Splošni: Da bi žrtve
mamil in vseh drugih
oblik zasvojenosti ob
podpori krščanske skupnosti našle v
moči Boga Odrešenika sposobnost
za korenito spremembo svojega življenja.
Misijonski: Da bi Cerkve v Latinski
Ameriki nadaljevale misijon po vsej
celini, ki so ga predlagali škofje, in
ga vključile v vesoljno misijonarsko
nalogo Božjega ljudstva.
Slovenski: Da bi se znanstveniki dokopali do prepričanja, da se vera in
znanost ne izključujeta, marveč da se
dopolnjujeta.
DOBRODELNOST.

Danes bodo pri vseh
mašah na voljo sveče
Karitas. Z nakupom
teh sveč bomo darovali v dober namen. Hvala za vsak
dar, ki ste ga pripravljeni po namenu
rajnih darovati za soljudi v stiski.
URNIK VEČERNIH MAŠ

Naslednje štiri mesece bodo večerne
maše ob 17. uri.
RAZNO

Srečko R. iz Braslovč sprejema rezervacije za prevoz skupin do 7 oseb
s kombijem na Brezje - 041 793 809.

