Župnija LJUBLJANA – TRNOVO,
Kolezijska 1,
1000 Ljubljana

Prošnja za dobitke za misijonski srečelov v podporo misijonu v Mehiki

Spoštovani,
V nedeljo, 22. oktobra 2017, ki jo v Cerkvi praznujemo kot misijonsko nedeljo, bo v župniji
Ljubljana-Trnovo potekal tradicionalni misijonski srečelov. Darove letošnjega srečelova bomo
namenili za misijon v Mehiki. Sestre Frančiškanke Marijine Misijonarke imajo tam dom za
ostarele žene, pogosto zelo revne, ki si same ne morejo plačati javnega doma za ostarele.
Sestra Barbara Čuk, ki del te skupnosti in je misijonarka v Mehiki že 13 let, pa dela v njihovem
centru z odvisniki od droge. Letošnja zbrana sredstva bodo torej namenjena za stroške bivanja
ostarelih žen in za zdravljenje mladih fantov, odvisnikov od droge.
Ker bomo uspeli speljati misijonski srečelov predvsem z Vašo pomočjo, Vas prosimo za različne
dobitke, ki jih bomo vključili v srečelov. Dobitki so lahko v obliki izdelkov Vašega podjetja ali
darilnih bonov za nakup izdelkov v Vaši prodajalni (cvetlični aranžma, hrana, prehranski dodatki,
pijača, papirni izdelki, kozmetična sredstva, nakit, računalniška ali gospodinjska oprema, ...) ali
za storitve v Vašem lokalu (brezplačna večerja ali pica, striženje, pedikura, servis TV aparata,
izdelava ključev, sladoled, kava in pijača, fotokopiranje...).
Verjamemo, da imate dobro srce in voljo pomagati, zato Vas prosimo, da dobitke prinesete v
recepcijo Doma Janeza Krstnika, Kolezijska 1, do vključno sobote, 21. oktobra, ali nam
sporočite, da ste pripravljeni darovati in se bo nekdo od nas oglasil pri Vas. Svoj namen
sporočite na e-naslov: metka.kos@rkc.si ali na tel. 01 425 11 36 oz. 068 605 365 - s. Metka
Kos.
Hvala za Vašo velikodušnost in odprto srce. V imenu vseh mladih fantov in ostarelih, katerim
boste s svojim prispevkom pomagali, se Vam vnaprej zahvaljujemo za Vaš dar.
Vabljeni tudi k nakupu srečk, ki jih bo mogoče kupiti na omenjeno nedeljo po vsaki sv. maši.

Sestre Frančiškanke Marijine misijonarke in župnik Tone Kompare s sodelavci

Ljubljana, 1. 10. 2017

