OBVESTILA - VABILA

SLOMŠKOVO LETO

V postnem času bo vsako sredo ob
6.30 in vsak petek ob 17.30 pobožnost križevega pota. Vabljeni!
Vsak četrtek pol ure pred mašo je
adoracija pred izpostavljenim Najsvetejšim. Radi se je udeležujte!
V četrtek, 01. marca po maši bo molitev za duhovne poklice in blagoslov
z Najsvetejšim.
V petek, 01. marca ob 17.30 bo molitev v čast Srcu Jezusovemu, spoved
in blagoslov z Najsvetejšim.
V soboto, 3. marca bodo dnevi odprtih vrat v slovenskih bogoslovjih.
Čim bolj se temni okrog nas,
tem bolj moramo odpreti svoje
srce za luč od zgoraj.
(Edith Stein)

MISEL

Človek je kljub svoji
veličini in svojim sposobnostim svojevrsten revež. V obdobju
prodiranja v vesolje,
skoraj bliskovitega
napredovanja elektronike, nevarnega
igranja z genetiko … imamo na zemlji
še vedno lakoto, bolezni, nesreče.
Vendar človek ni največji revež zaradi bolezni, nesreč in smrti, ampak
zaradi sovraštva, krivic, zatiranja …
Zaradi greha torej. Čeprav beseda
greh ni moderna, pa je vendarle greh
tisti, ki povzroča vojne, ustanavlja
koncentracijska taborišča, razdira
družine, povzroča največ trpljenja.

Marec: družina
»Vaš dom, vi, starši ljubi,
naj bo za vaše otroke, ki so
žlahtne mladike vinograda Kristusovega, prva šola, da jih v krščanskem
nauku skrbno poučujete in po krščansko
vzgajate. Dobra krščanska vzgoja otrok
mi največ na srcu leži. Po boljših ljudeh
skrbimo za boljše čase.«
Molimo za blagoslov naših družin! Naj
Gospod blagoslavlja očete, matere in
otroke, da bo vsaka družina prostor
varnosti, zaupanja, rasti in blagoslova
za življenje. Molimo za vse tiste, ki si
želijo otrok, pa jih ne morejo imeti, in
za vse tiste, ki v družinah trpijo kakršno koli stisko.
APOSTOLAT MOLITVE

MAREC
Splošni: Da bi po vsem
svetu priznavali delež
žena pri razvoju družbe.
Misijonski: Da bi Sveti
Duh pomagal vztrajati vsem, ki zaradi
Kristusovega imena, zlasti v Aziji, trpijo diskriminacijo, preganjanje in
grožnjo smrti.
Slovenski: Da bi se lotili spokornih
del, kot jih priporoča evangelij, in
verovali, da nam bodo prinesla Božji
blagoslov.
POSTNO ROMANJE

17. tradicionalno postno romanje
mariborske metropolije bo letos v
petek, 23. in v soboto 24. marca.
Obiskali bomo Bologno in Firence.
Cena 149 €. Prijave v župnišču.

