OBVESTILA - VABILA

MOLITEV

Današnja nedelja je zahvalna. V župnijski cerkvi bosta maši ob 7. in 9. uri.
Ob 10.30 pa bo maša in po njej družabno srečanje na Gori Oljki.

Res je, da je Bog vsakomur med nami dal
čudovite darove, toda
ti darovi ne delujejo v
osami. Če že pripadamo
dobrodelni ali molitveni skupini, se
nam Bog morda zahvaljuje za predanost ter nas spodbuja, naj vztrajamo.
Če se nam zdi, da nismo tako tesno
povezani s Cerkvijo, nas mogoče Sveti Duh kliče, naj kaj storimo, da bomo
bolje sodelovali. Kakor ima Bog načrt za vsakogar izmed nas, ima načrt
tudi za nas kot del Kristusovega telesa!

V ponedeljek, 8. novembra ob 19. uri
bo redna seja ŽPS.
V sredo, 10. novembra ob 9. uri se bo
v Domu sv. Jožefa v Celju pričelo srečanje za katehete - 'Katehetski dan'.
V četrtek, 11. novembra ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 13. novembra od 9. do 14.
ure bo potekala duhovna obnova za
sodelavce Karitas in drugih dobrodelnih ustanov.
Prihodnjo nedeljo, 14. nov. bosta pri
vseh treh mašah zakonca Anica in
Andrej Mrak iz Ljubljane pričala o
preizkušnjah v njunem življenju. Po
mašah bosta na razpolago tudi njuni
knjigi. Priporočam nakup!
Prihodnjo nedeljo popoldne ob 15.00
bo maša in po njej družabno srečanje
pri sv. Miklavžu na Vimperku.
Bliža se slavje zakonskih jubilantov.
DUHOVNE VAJE.

Pri salezijancih v Želimljah:
19.–21. 11. * od 4. do 7. razreda
26.–28. 11. * 8. in 9. razred
3.–5. 12.
* fantje - ministranti
10.–12. 12. * 9. razred in srednješolci
Prijave: Klemen Balažič, 031 468 974,
majcnov.dom@gmail.com.

Mnogi mladi po
vsem svetu se
sprašujejo: je še
kaj upanja za
našo prihodnost?
Kako lahko
premagamo skrbi
in najdemo trdno
zaupanje?
Na taizéjsko srečanje v Mariboru so
vabljeni mladi iz vse Slovenije, ne glede na svojo veroizpoved, v starosti od
16 do 35 let. Rok za prijavo je 9. nov.
Pridite in skupaj bomo odkrivali znamenja upanja za prihodnost!
V nedeljo, 21. novembra ob 15. in ob
19. uri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Gala koncert
Radia Ognjišče 'Vedno Si z menoj'.
Vstopnice so v prodaji v tajništvu
Radia Ognjišče (01/512-11-26) in
na blagajni Cankarjevega doma.

