OBVESTILA - VABILA

Ena od pomenljivih pobožnosti postnega časa je premišljevanje in molitev
ob postajah križevega pota. Ta pobožnost je v naši župniji vsako sredo ob
6.30 in vsak petek ob 17.30.
V četrtek po maši bo molitvena ura za
duhovne poklice.
V petek pol ure pred mašo bo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. Med
križevim potom bo tudi priložnost
za spoved.
Prihodnjo nedeljo 'kvatrna nabirka'
za bogoslovje.

POSTNA AKCIJA

V znamenje solidarnosti z vsemi, ki
trpijo zaradi nasilja v družinah,
zaradi nesreč na cestah in zaradi
bolezni, ki so posledica alkohola, je
Karitas tudi za letošnji postni čas
predlagala spokorno akcijo »40 dni
brez alkohola«. Alkohol v Sloveniji
povzroči skoraj vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izzidom; vsako
leto med 400 in 500 umrlih zaradi
bolezni ter samomorov; neizmerljivo
trpljenje in stiske zaradi nasilja v
povprečju v vsakem četrtem gospodinjstvu. - Nevljudno je vsiljevati
alkohol.

V sredo, 4. marca ob 19. uri v Domu ROMANJE
sv. Jožefa v Celju, predavanje doc. dr. Slomškovo leto vabi v soboto, 7. marM. Matjaža: »Pavlov evangelij«.
ca na posebno romanje ministrantov
in dan odprtih vrat v Maribor. Iz naše
Praktičen tečaj pravilnega in lepega
dekanije bo vozil posebni avtobus,
branja Božje besede, namenjen liturzato se vsi, ki bi radi bili zraven, prigičnim sodelavcem: v Domu sv. Jožefa
javite v zakristiji. Dobrodošli so tudi
v Celju, 14. marca od 9. - 13. ure.
pevci, birmanci in drugi mladi. Avtobus bo izpred cerkve odpeljal ob 7.20.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
Splošni: Da bi vsi narodi sveta bolj cenili in pravilno vrednotili vlogo žensk.
Misijonski: Da bi se škofje, duhovniki,
posvečene osebe in laiki v Katoliški
cerkvi v Ljudski republiki Kitajski v
skladu s pismom, ki jim ga je namenil
papež Benedikt XVI., trudili, da bi bili
znamenje in orodje edinosti, občestva
in miru.
Slovenski: Da bi se zavedali, da namen
posta ni odpovedovati se, marveč usposobiti se za sprejem in izpolnjevanje
Božje volje.

DOBRODELNI KONCERT

Dekanijska karitas vabi v
ponedeljek, 2. marca ob 19.30 uri na
13. dobrodelni koncert "Z roko v
roki", ki bo v Domu II. slovenskega
tabora v Žalcu.
Nastopili bodo mnogi znani ansambli
in posamezni glasbeniki.
Vstopnice dobite v našem župnišču
in eno uro pred koncertom. Cena
posamezne vstopnice je 10 €.
Vabljeni!

