MOLITEV OB 250. OBLETNICI
ŽUPNIJE KALOBJE
Gospod. V tem letu obhajamo rojstvo
naše župnije sladkega imena Marije.
Hvaležni smo za naše prednike, ki so tukaj
živeli in bili povezani v Tvojem duhu.
Hvaležni smo za številne duhovnike, ki
so tukaj oznanjali tvoj Evangelij, delili
zakramente, molili, učili in povezovali
župnijo v eno Tvojo družino.
Naj tudi nas danes, naše družine, mlade,
stare, bolne, oddaljene, neverne in romarje,
krepi Tvoja milost, moč, podpora in tolažba,
da bomo ohranili, kar smo prejeli,
poživili osebno vero, molitev v družinah,
duhovno življenje v naši župniji
in utrdili vezi s Teboj in med seboj,
ter zaklad vere podarili novim rodovom.
Tako bomo vredni Tvoje pomoči in varstva,
priprošnje sv. apostolov Filipa in Jakoba
in nositi ime naše nebeške matere Marije.
Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Kalobška Mati Božja! Prosi za nas!
Izdal: Župnija Kalobje. Odgovarja: Peter Orešnik.
Namenjeno za interno uporabo župnije

NAŠA ŽUPNIJA JE BILA USTANOVLJENA
8. februarja 1765
PROGRAM PRAZNOVANJA
Duhovna obnova v župniji Kalobje, 5.- 8. feb. 2015:
četrtek, 5. feb. 1700 maša in nagovor za vse;
po maši srečanje in nagovor za očete in matere,
može in žene;
petek, 6. feb. 1700 maša in nagovor za vse; po maši
srečanje in nagovor za župnijske sodelavce: ključarje,
ŽPS, bralce, pevce, ministrante;
sobota, 7. feb. 1700 spokorno bogoslužje, spoved,
maša in nagovor za vse; po maši srečanje
za mlade: birmanci, srednješolci, študentje ...;
nedelja, 8. feb. 1000 slovesna maša za vso župnijo;
sodelujejo trije zbori, bralci obeh cerkva, ministranti ...;
vodi celjski škof Stanislav Lipovšek.
Molitvena ura: od marca do decembra, 8. v mesecu.
Revija cerkvenih pevskih zborov šmarske dekanije:
na Kalobju, 10. maj 2015 – 1500.
Dnevi župnije pred lepo nedeljo:
četrtek, 25. junij: dan za odrasle;
petek, 26. junij: dan za otroke;
sobota, 27. junij: dan za bolnike in ostarele;
zvečer: koncert treh domačih zborov in
predstavitev knjige o župniji Kalobje;
nedelja, 28. junij: Lepa nedelja na Kalobju.
Molitveni dan: nedelja, 5, julij.
Župnijsko romanje: 11. julij; h koreninam.
Lepa nedelja v Jakobu: nedelja, 16. avgust.
MARIJINO IME: 12./13. september 2015.
Oktober: Rožni venec po domovih –
Marija roma po župniji.
Več na: http://zupnija-kalobje.rkc.si/

