Dragi lučkarji, glasniki veselja
Naše praznovanje 40 letnice svetovnega gibanja se bliža vrhuncu. Konec maja se bomo vsi
slovenski lučkarji srečali v Celju.
Od 24. do 27 5. 2012 bo pri Sv. Jožefu v Celju duhovna obnova.
Razmišljali bomo o Sv. Duhu, prepoznavali njegove sledi v naših življenjih in v Vil, slavili ga
bomo, mu prisluhnili in pustili, da nas vodi.
Prisluhnili bomo nagovorom duhovnikov (in Duha), delali v malih skupinah, molili bomo in
obhajali svete maše, peljali se bomo na izlet v Slomškovo Novo Cerkev, zanetili bomo ogenj
(in Ogenj), peli bomo in se veselili in …
Število prijav je omejeno (hiša lahko sprejme okrog 70 oseb), vabljeni pa smo lučkarji iz vse
Slovenije. Posebno tisti, ki doslej še niste zbrali poguma, da bi se udeležili lučkarskih
duhovnih vaj.
Duhovna obnova je lepa priložnost za nov zagon, moč in veselje ne le za posameznike,
temveč tudi za poživitev življenja skupin in province.
Poseben dar bodo naši prijatelji iz Avstrije, Nemčije in Nizozemske. Z njimi bomo lažje
doživeli mednarodno razsežnost našega gibanja in moč Svetega Duha, ki presega jezikovne,
kulturne … pravzaprav vse meje.
Duhovna obnova se bo začela v četrtek popoldne oz. z večerjo, končala se bo v nedeljo s
kosilom.
Prijave sprejema Helena Penko (helena.penko@gmail.com oz. 051 855 234), najkasneje do
6. 5. 2012, najbolje pa kar takoj! Prijavljeni bodo pred začetkom duhovne obnove prejeli
pismo s podrobnimi informacijami.
Stroški bivanja znašajo 70 € (trije polni penzioni).
Vzemi si čas, pridruži se, ne bo ti žal.
Na binkoštno nedeljo, 27. 5. 2012 bomo praznovanje nadaljevali v cerkvi Sv. Duha v
Celju.
Zbirati se bomo začeli po 13. uri.
Ob 14. uri bo v cerkvi krajši program (pesem, molitev, prinašanje plamenčkov, ki ste jih
pripravili po skupinah, pričevanja slovenskih in tujih lučkarjev, pričevanja tistih, ki niso člani
našega gibanja, so pa z nami povezani, in še kaj).
Ob 15. uri pa se bo pričela slovesna sveta maša. Sooblikovali jo bomo slovenski lučkarji
in gostje iz province Srce Evrope.
Z njo se bo vsak od nas lahko zahvalil Bogu za vse lepo in dobro, ki ga prejema pri Vil.
Zahvalili se bomo za 40 let delovanja Vere in luči po vsem svetu. Za veselje, prijateljstvo in
bližino Boga, ki jo Vera in luč prinaša tisočem in tisočem ljudi.
Če Vero in luč doživljaš kot dar in blagoslov, potem to nedeljo v Celju ne smeš manjkati.
Pridi in se zahvali!
Vesna Knuplež
v imenu skupine za pripravo praznovanja
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