OBVESTILA - VABILA

DUHOVNA POGLABLJANJA

V Domu sv. Jožefa v Celju pripravljajo v letu apostola Pavla predavanja
o tem velikem človeku. Ta teden, 25.
V sredo pričenjamo letošnji postni čas, februarja ob 19. uri se bo predavatelj
štiridesetdnevno pripravo na veliko dr. M. Matjaž vprašal »Kdo si?« in na
noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne vprašanje seveda tudi odgovoril.
poglobitve in dobrih del, ki jih bomo
darovali za potrebe Cerkve in vsega Vsako leto v postnem času v Domu
sv. Jožefa v Celju ponovijo Nikodesveta.
move večere. V četrtek, 26. februarja
Cerkev za postni čas določa tudi pobo tako na vrsti prvo izmed petih
sebne oblike spokornosti. Strogi post
srečanj. Vodil ga bo dr. Karel Gržan.
je na pepelnično sredo in na veliki
Naslov: »Ej vi, jaz sem vpreden.«
petek. Ta dva dneva se le enkrat na
dan do sitega najemo in se zdržimo ROMANJE
mesnih jedi. Strogi post veže od izpolSlomškovo leto vabi v soboto, 7. marnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
ca na posebno romanje ministrantov
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse in dan odprtih vrat v Maribor. Iz naše
petke v letu. Zunaj postnega časa sme- dekanije bo vozil posebni avtobus,
mo zdržek od mesnih jedi zamenjati zato se vsi, ki bi radi bili zraven, pris kakim drugim dobrim delom pokore javite v zakristiji. Dobrodošli so tudi
ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od pevci, birmanci in drugi mladi.
mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cer- DOBRODELNI KONCERT
kveni ali državni) na petek ali kakšna Dekanijska karitas Petrovče vabi v
slovesnost v družini (poroka, pogreb), ponedeljek, 2. marca ob 19.30 uri na
post in zdržek odpadeta.
13. tradicionalni dobrodelni koncert
"Z roko v roki", ki bo v Domu II.
Ena od pomenljivih pobožnosti post- slovenskega tabora v Žalcu.
nega časa je premišljevanje in molitev
Nastopili bodo: ANS. RIMLJANI, ANJA
ob postajah križevega pota. Ta pobožROPOTAR, ANS. NOVI SPOMINI, ANS.
nost bo vsako sredo zjutraj ob 6.30 in BRANETA KLAVŽARJA, GLASBENA SKUvsak petek zvečer ob 17.30.
PINA DOMINIK, MARJAN ZGONC, ANS.
Večerne maše bodo od tega četrtka do
konca marca ob 18. uri. Upoštevajte!

 Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil!

ŠENTJURSKI MUZIKANTJE, ANS. LANGA,
VILI RESNIK, ANS. VITEZI CELJSKI

Vstopnice dobite v našem župnišču
in eno uro pred koncertom. Vabljeni!

