OBVESTILA - VABILA

'Pridi in poglej',
Slovenski pastoralni načrt
Danes, v nedeljo, 11. novembra ob
- krovni dukoment, 10.:
15. uri bo maša in družabno srečanje
»… Pomemben sad Plenarnega zbora
na Vimperku. Vsi lepo vabljeni.
Cerkve na Slovenskem (1997-2002) so
V ponedeljek, 12. novembra ob 19. uri dejavni ŽPS ... Iz posvetovalnih teles
bo v prostorih pod cerkvijo redna seja postajajo mala živa občestva in s tem
tvorijo pomembna župnijska jedra. NeŽupnijskega pastoralnega sveta.
kateri njihovi člani se skupaj udeležujejo
V ponedeljek, četrtek in petek ta te- duhovnih obnov ali duhovnih vaj. Vendar
den, v času, ko so drugače veroučna so ŽPS-ji ponekod še vedno razumljeni
srečanja, bo spovedovanje za učence le kot skupina, ki potrjuje župnikove
4., 5., 6., 7., in 8. razreda.
zamisli, drugod pa so sklicani le občasno,
Od ponedeljka 12. do četrtka 15. no- npr. pred večjo slovesnostjo ali v privembra bodo v Mariboru in Ljubljani meru načrtovanja in izvedbe obnove
potekali tradicionalni Nikodemovi cerkvenih stavb.«
večeri: v Mariboru pod naslovom »Ali V petek, 16. novembra zvečer začetek
bo Sin človekov našel vero?«, v Ljub- duhovne obnove za fante in dekleta 4.
ljani pa »Na razpotju; Kam gremo in do 7. razred. (Želimlje). Prijave!
kam bi radi šli?«. V Ljubljani bo nadaljevanje od 19. do 22. novembra.
DOBRODELNOST.
Letošnje srečanje zakoncev jubilanMočno deževje med 3. in 5.
tov bo v soboto, 24. novembra ob 17.
novembrom je povzročilo
uri. Vse, ki ste, ali še boste v tem letu poplave in veliko škodo na številnih
obhajali katero od obletnic poroke območjih po Sloveniji. Karitas je za revabim, da se slovesnosti udeležite in alizacijo prve pomoči zagotovila sredprisotnost predhodno najavite.
stva v višini 40.000 € in jih razdelila
po raznih območjih Slovenije, pomoč
PRATIKA, KOLEDARJI 2013
iz rezerv na terenu razdeljujejo škoPratika 2013 ………………………… 5.00 € fijske Karitas Celje, Maribor, Koper
Marijanski kol. 2013 stenski …... 2.00 € in Ljubljana … A pomoč bo potrebna
Marijanski kol. 2013 žepni ……... 0,10 € predvsem v naslednjih dneh in tednih,
Družinski kol. 2013 enolistni ….. 0,57 € zato začenjamo dobrodelno akcijo.
Ljudi odprtega srca vabimo, da pomagate. Sredstva lahko posredujejo na
TRR: 0214 0001 5556 761 (Slovenska
»Hitro pojdiva
karitas), namen: poplave 2012, sklic:
proč, da ne bo
00 6220 ali TRR: 0600 0097 7538 266
kdo mislil, da sva
(Škofijska karitas Celje), namen: poslike popackala
midva!«
plave 2012. Hvala!

