KRIŠKI ZVON

26. nedelja med letom,
rožnovenska nedelja
1. vinotok 2017
št. 40/17 (471)

V ponedeljek, 2. oktobra, ob 20. uri
sklicujem sejo Slomškovega društva v mali
župnijski dvorani. Vsi člani lepo vabljeni!

» Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge
pa so mu verjeli. «
Mt 21,32

Mesec oktober - Rožni venec
Vstopili smo v mesec oktober, ki je mesec
molitve rožnega venca. Verjamem, da ima vsak
izmed nas doma rožni venec, zato poskrbimo,
da ne bo sameval v kakšnem predalu, na polici
ali še kje, ampak da se bo bolj pogosto grel v
naših rokah. Naj ta meditativna molitev
postane del našega življenja. Naj »jagode« na
vrvici polnijo naš vsakdan z (za)upanjem in
ljubeznijo ter krepijo naš odnos z ljudmi,
nebeškim Očetom in Marijo. Molili ga bomo v
oktobru vsak večer pol ure pred sv. mašo!
Ministrantska skupina
Prvo srečanje bo v nedeljo, 22. oktobra,
ob 9.30. Vabljeni vsi osnovnošolci, posebej
prvoobhajanci! Za naprej se bomo dogovorili.
Srečanje članov Slomškovega društva

Predavanja dr. Jožeta Bajzeka v letu
2017/2018
Ko je Jezus zagledal množice se je povzpel
na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k
njemu. Odpr je usta in jih učil: Blagor ubogim
v duhu ... (Matej, 5:1-12)
Krščanska identiteta skozi blagre
Petek, 20. oktobra 2017
1. Živeti blagoslovljeno življenje
(blagor ubogim v duhu)
Petek, 10. novembra 2017
2. Osebna integriteta kristjana
(blagor žalostnim)
Petek, 15. decembra 2017
3. Krotkost je moč pod nadzorom
(blagor krotkim)
Petek, 12. januarja 2018
4. Kaj je vodilo našega življenja
(blagor lačnim in žejnim pravice)
Petek, 9. februarja 2018
5. Moč in veličina čistega srca
(blagor čistim v srcu)
Petek, 9. marca 2018
6. Gojiti mir srca in duše
(blagor tistim, ki delajo za mir)
Petek, 13. aprila 2018
7. Srečanja z življenskimi konflikti
(blagor preganjanim)
Predavanja so v dvorani Finžgarjevega
doma v Marijanišču na Opčinah ob 20.
uri Dunajska cesta 35. Vabljeni!

Župnijsko glasilo župnije "Sveti Križ pri Trstu", samo za interno uporabo. Izdaja in odgovarja Silvester Boris Čobanov, župnik.
Križ 133, I - 34151 Trst. Telefon župnije +39 040220332; mobitel župnik +39 3275566548; e-mail: zupnija@svkriz.org.

