Dragi člani DKPS,
veseli smo, da ste del naše vse večje družine. Človeku res ni dobro samemu biti, zato
potrebuje ob sebi ljudi, ob katerih se čuti sprejetega in varnega. Potrebuje skupnost, v kateri
je lahko točno to, kar je. Skupnost, v kateri se lahko osebnostno bogati in spoznava ljudi, ki
razmišljajo podobno.
Trudimo se, da bi vam ponudili možnosti za osebnostno in duhovno rast, družabno življenje,
nova spoznanja, pogovore … Vsakega od vas smo veseli, ko ga srečamo. Nekateri ste bolj
aktivni, drugi malo manj – vsak po svoje. Vse pa je odvisno od nas samih. Čemu dajem
prednost? Kaj mi je pomembno in kaj potrebujem?
Z novim letom lahko naredimo spremembo in naredimo nekaj zase. Morda potrebujete redna
mesečna srečanja, kjer se pri sveti maši za potrebe vzgoje skupaj kot občestvo obrnemo na
našega Očeta in ga prosimo, da nam kot pedagogom stoji ob strani pri soočanju z različnimi
težavami. Lahko ga prosimo ali slavimo. Lahko tudi močimo in ponižno čakamo …
Vsak mesec v določen namen darujemo sveto mašo, ob tem pa s svojimi uvodi in prošnjami
izpostavimo svoje skrbi, zahvale, misli … Pojdimo skupaj v Božji objem. Gotovo pa vsi tudi
potrebujemo ob sebi ljudi, ki nas dvignejo, razumejo in nam dajejo občutek lastne vrednosti.
Po svetih mašah se lahko srečamo, drug drugega spoznamo, podelimo izkušnje, skrbi ali
veselje, morda celo rešimo svet (moj, tvoj ali naš).
Odločite se! Se vidimo na svetih mašah za potrebe vzgoje vsak drugi četrtek v mesecu ob
18.30 v župnijski cerkvi sv. Jakoba na Levstikovem trgu v Ljubljani.
Veselimo se skupne svete maše in srečanja z vami 13. 1. 2022 ob 18.30. Pripeljite s seboj
še prijatelje. Prepričani smo, da vsi želimo mladim le najbolje: učitelji, profesorji, kateheti,
svetovalni delavci, starši, stari starši, duhovniki … Molimo in izmolimo skupaj …

