OBVESTILA - VABILA

PRIDI IN POGLEJ.

V organizaciji Karitas na slovenskem,
škofijskem, dekanijskem in župnijskem nivoju bo tudi letos v Sloveniji
od ponedeljka, 26. novembra do nedelje, 2. decembra, potekal teden
Karitas pod geslom Veselje v sožitju.
V tem času stopajo v ospredje razna
dobrodelna dejanja, s čimer dajejo
priznanje in spodbudo tudi več kot
9.000 aktivnim prostovoljcem Karitas, ki podarjajo čas za delo za in z
ljudmi v stiski.
Danes, 25. novembra ob 15. uri bo
slovesnost ob začetku leta vere tudi
v celjski stolnici. Istočasno bo tudi
sklep Slomškovega leta in obletnica
posvetitve stolnice. Vsi smo vabljeni,
da se slovesnosti udeležimo.
V okviru dogodkov tedna Karitas bo
tudi tradicionalni dobrodelni koncert
»Klic dobrote« v celjski dvorani Golovec, v sredo, 28. novembra ob 20.00.
V nedeljo, 2. decembra bo pri vseh sv.
mašah Župnijska karitas Polzela prodajala adventne venčke. Prispevki
bodo namenjeni ljudem v stiski .
Prihodnjo nedeljo, 2. decembra ob
15. uri bo v župnijski cerkvi sv. Petra
v Šempetru revija cerkvenih pevskih
zborov dekanije Žalec. Vabljeni!
Nič se ne
kujaj. Sveča
ostane na
steklenici
vse do
božiča!

SLO pastoralni načrt
- krovni dukoment, 20.:
»… Slovenci katoličan je postal 'izbirni
vernik'. Odloča o tem, kaj bo veroval in
česa ne. Močno ga privlačijo zakramenti, ki so podobni obredom prehoda (krst,
prvo obhajilo in birma), ter blagoslovi,
vse manj pa je prisoten pri nedeljski
evharistiji. Od predstavnikov Cerkve
pričakuje verske in obredne usluge ter
tradicionalne množične dogodke, tudi
če nima žive vere v Jezusa Kristusa, Božjega Sina in Odrešenika. Tovrstni tip
vernika imenujemo 'oddaljeni kristjan',
saj ostaja član Cerkve, a je oddaljen od
njenega evharističnega jedra.«
DOBRODELNOST.

V sredo, 28. novembra ob 20. uri bo v
dvorani Golovec v Celju dobrodelni
koncert 'Klic dobrote'. Nastopali bodo
priznani pevci in glasbene skupine.
Miklavž tudi letos prosi
dobre ljudi za pomoč pri
obdarovanju otrok na
predvečer svojega godu.
Že v naprej hvala!
PREDAVANJA.

Župnija Sv. Pavel - Prebold vabi v petek, 30. novembra ob 18. uri v veliko
dvorano Aninega doma, kjer bo predavanje - pogovor z Milado Kalezič,
dobitnico Borštnikovega prstana leta
2011. Spregovorila nam bo, kako se
je srečala z Bogom, kako je to vplivalo
na njeno življenje, kaj ji pomeni vera
in oznanjevanje te vere. Vsi najlepše
vabljeni.

