Obisk Miklavža

2022

V spomin na dobroto tega svetega škofa boste starši tudi letos razveselili svoje otroke in
z njimi vred tudi sebe. Spomin na sv Miklavža je tudi vzgoja otrok k dobroti: naj ne čakajo
samo, kaj bodo dobili, ampak naj bodo pripravljeni tudi dajati drugim. To pomeni biti
podoben sv. Miklavžu. Priložnosti za dobra dela je dovolj. Potrebna je le vzgoja k čutu za
bližnjega in iznajdljivost.
Miklavž v glavnem prinaša doma. Zato pri obisku v cerkvi na Dovjem (ponedeljek, 5.
decembra ob 16h) ne bo kakšnih dragih darov. Gre bolj za srečanje in doživetje. Čisto
brez obdaritve pa spet ne gre in zaradi reda so te prijavnice. Če se boste odločili, prijavnico
(ni treba da ravno ta list) izpolnite in oddajte (po maši ali v župnišču) do nedelje, 27.
novembra. Spomnite tudi druge, da zaradi zamude ne bo slabe volje.
Za obdaritev prijavljam: .......................................................
starost.............let. Stroške (5 E) bom poravnal ob prijavi.
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