Različni so milostni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.

V župniji smo različni ljudje: moški, ženske, otroci,
mladi, stari, razigrani, ustvarjalni, boječi, udarni,
čuteči, kritični, glasni, tihi …

drugemu delovanje čudežnih moči,

To je naše občestvo, ki se vsako nedeljo zbira pri
sveti maši. Da se bomo počutili v župniji lepo - kot
doma, pa je dobro, da vsak postori tisto, kar zmore
in lahko, da prispeva svoj delež. Imamo veliko priložnosti, zato vas vabimo, da pogledate in najdete
skupino, kjer bi lahko s svojo prisotnostjo popestrili
dogajanje v župniji, hkrati pa tudi sami poglobili
svojo vero in utrdili pripadnost župniji. S tem bomo
drug drugemu pomagali in dali pogum, da bi živeli
kot kristjani - pričevalci v okolju, v katerem se odvija naše življenje.

drugemu prerokovanje,

Vabljeni!

drugemu razločevanja duhov,

Če bi želeli podrobnejše informacije,
povprašajte v zakristiji, v župnišču
ali pri kom od župnijskih sodelavcev
in vam bomo vse razložili!

Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.
Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.
Drugemu vera po istem Duhu,
drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja,

drugemu raznovrstni jeziki,
drugemu razlaganje jezikov.

Vse to pa uresničuje en in isti Duh,

(p)ostani

ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.
1 Kor 12,4-11

Vabljeni, da prejete darove odkrivate,
cenite, razvijate, plemenitite
in dobro vnovčite za svojo duhovno rast
in za rast in krepitev duhovnega
in skupnostnega življenja v župniji.
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odgovarja Janko Rezar, župnik

kamenček
v mozaiku
življenja župnije

sodelavci pri bogoslužju

za osebno rast v veri

BIBLIČNA SKUPINA

BRALCI BERIL

SVETOPISEMSKE URICE

za vse, ki ste pripravljeni dati na razpolago svoj glas
za branje Božje besede pri sv. maši
srečanja: priložnostno/enkrat letno

za otroke, stare od 3 do 6 let
srečanja: od oktobra do maja - enkrat na teden

za vse, ki želite odkrivati Sveto pismo
srečanja: ob ponedeljkih dvakrat mesečno;
uvodno srečanje: 30. 9. po maši v župnišču
- v Škalah: ob torkih zvečer od novembra do aprila

MINISTRANTJE

za vse, stare od 8 do 21 let, ki želite v duhu skavtstva
krepiti odnos do Boga preko stvarstva
srečanja: uvod v soboto, 5. 10., ob 9. uri na velenjski plaži

za vse, ki želite Božjo besedo vzeti zares in jo dejavno živeti
srečanja: prva sreda v mesecu ob 19. uri v župnišču

SREDNJEŠOLSKA MLADINSKA SKUPINA

JOŽEFOVI MOŽJE

za odgovorne otroke, ki radi pomagate mašniku pri sv. maši
vaje: priložnostno; ministriranje (vsaj) pri nedeljskih mašah

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
za otroke, ki radi prepevate - tudi pri sv. maši
pevske vaje: vsako nedeljo ob 9.15 v župnišču;
petje pri maši ob 10.30

ODRASLI PEVSKI ZBOR
za vse, ki želite s petjem obogatiti in povzdigniti bogoslužje
pevske vaje: vsak petek ob 19. uri v učilnici nad zakristijo

Pritrkovalci
za vse, ki želite odkriti lepoto pritrkovanja
srečanja: po dogovoru

KLJUČARJI
za može, ki so pripravljeni skrbeti za »tehnično podporo«
pri bogoslužju in za urejenost župnijske cerkve in podružnic
ter okolice
srečanja: po dogovoru

molitvena skupina
vsak četrtek uro in pol pred večerno sv. mašo v cerkvi

MOLITEV V TIŠINI PRED NAJSVETEJŠIM
za vse, ki želite čas pred Najsvetejšim preživeti v tihi molitvi
srečanja: vsak četrtek po večerni maši v cerkvi

KATEHISTINJE
za vse, ki želite posvetiti svoj čas in talente katehezi otrok
srečanja: enkrat mesečno

SKAVTI

srečanja: vsak petek zvečer ob 20. uri v župnišču

ŠTUDENTSKA SKUPINA
srečanja: - mlajša: drugo in četrto soboto v mesecu ob
20. uri v župnišču
- starejša (študentje in mladi v poklicih):
prvo soboto v mesecu ob 20. uri v župnišču

VEROUK/KATEHEZA ZA ODRASLE
za vsakogar, ki želi utrditi vsebino verovanja
srečanja: predvidoma prvo in tretjo soboto v mesecu
(od oktobra do maja) po večerni sv. maši v učilnici nad
zakristijo

KATEHUMENAT - priprava
odraslih na zakramente
za vse, želite kot odrasli prejeti krst, obhajilo, birmo
srečanja: od oktobra do maja - po dogovoru

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE OTROCI
za vse otroke, ki radi prebirate dobre knjige
srečanja: branje (vsaj) treh knjig na leto;
sklepno srečanje v maju na Slomškovi Ponikvi
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE - ODRASLI
za vse odrasle, ki radi prebirate dobre knjige
srečanja: enkrat na dva meseca;
prvo srečanje: 23. 9. po večerni maši v župnišču

MARIJINO DELO

za vse moške, ki želite poglobiti duhovno življenje
srečanja: tretji četrtek v mesecu ob 20. uri v župnišču

ZAKONSKE SKUPINE
za zakonce, ki želite v svoj zakon vnesti več duhovne globine
srečanja: enkrat mesečno

služenje - Prostovoljstvo
SKUPINA za čiščenje učilnic
za vse, ki želite s čiščenjem učilnic prispevati k urejenim
prostorom
kdaj? čiščenje učilnic dvakrat tedensko oz. po potrebi

prostovoljci za kuhanje kave
vsi, ki bi bili pripravljeni na prvo nedeljo v mesecu
skuhati kavo ali čaj
kdaj? enkrat na mesec po dogovoru

prostovoljci za karitas
vsi, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri delu Karitas-a
kdaj? po dogovoru z voditelji Karitas-a

prostovoljci za delovne akcije
vsi, ki bi bili pripravljeni pomagati pri čistilnih
in drugih akcijah
pri cerkvi in okolici; kdaj? priložnostno

