OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 23. marca ob 18. uri bo
prva letošnja delavnica izdelovanja rož
iz papirja, ki jih bo Župnijska karitas
uporabila za butarice. Pridružite se
vsi, ki vas takšno delo veseli ali zanima.
Možnost bo tudi v torek in četrtek.
V ponedeljek, 23. marca ob 19. uri bo
tradicionalno srečanje katehetov, katehistinj, animatorjev in animatork
dekanije Žalec.
V četrtek se je pričel teden družine.
Trajal bo do praznika Gospodovega
oznanjenja. Vsak dan razmišljamo
o družinski tematiki in molimo za
razumevanje med družinskimi člani
ter spoštovanje življenja.
V sredo bomo obhajali praznik Gospodovega oznanjenja - 'materinski dan'.
V zahvalo za življenje in vse, kar starši
dajete svojim otrokom, se bodo mladi
zahvalili s programom med večerno
mašo. Matere, očetje, odzovite se njihovim vabilom in pridite!

POSTNA AKTIVNOST

Prihodnjo nedeljo bo 1. spovedni dan
pred letošnjo veliko nočjo. Spovednik
bo na razpolago od 6.30 do 11.30.
V letošnjem letu si bo spet mogoče
ogledati znameniti 'Škofjeloški pasijon'. Predstave na ulicah Škofje Loke:
* tihi petek, 27. marec ob 20. uri;
* tiha sobota, 28. marec ob 20. uri;
* tiha nedelja, 29. marec ob 16. uri;
* cvetni petek, 3. april ob 18. uri;
* cvetna sobota, 4. april ob 20. uri;
* cvetna nedelja, 5. april ob 16. uri.
V nedeljo 29. marca se bo pričel 4.
misijon na valovih radia Ognjišče:
»Hiti po Jezusovih stopinjah.«
KULTURA

V Kulturnem domu na Polzeli si do 29.
marca lahko ogledate razstavo članov
likovne sekcije Polzela na temo »žena
- mati«. Razstava je odprta vsak dan
od 9. do 12. in od 14. do 17. ure.

V četrtek, 26. marca ob 17. uri bo v
V četrtek po maši (18.30) bo v prostorih Kulturnem domu predavanje ge. Kos
pod cerkvijo srečanje staršev otrok 6. Š.: »Balkonsko cvetje in grmovnice«.
in 7. razreda.
V petek zjutraj odhaja 24 romarjev na
tradicionalno postno romanje z nadškofom dr. Fr. Krambergerjem.

