OBVESTILA - VABILA

Večerne maše od tega tedna naprej do
nadaljnjega bodo ob 19. uri.
V sredo ob 6.30 križev pot.
V četrtek, 2. aprila ob 15. uri se bo pričela delavnica za izdelovanje butaric.
V četrtek, 2. aprila po večerni maši bo
molitvena ura za duhovne poklice.
Redni molilci in vsi ostali lepo vabljeni!
V petek, 3. aprila (1. v mesecu) bodo v
dopoldanskih urah obiskovani bolniki
po domovih. Sporočite, prosim, če tudi
v vaši družini kdo ne more prejeti zakramentov v cerkvi!
V petek ob 18.30 križev pot.
V soboto, 4. aprila ob 10.00 bo v cerkvi
na Vimperku začetek tradicionalnega
križevega pota na Goro Oljko.
V soboto, 4. aprila od 9.00 do 12.00
bo na parkirišču ob občinski stavbi pomladanski sejem: * velikonočne dobrote naših kmetij * izdelovanje pirhov
in rož iz papirja * cvetlični in ročni
izdelki * gobje dobrote gobarskega
društva * butare za cvetno nedeljo.
V soboto po večerni maši bo župnijski
kviz o božjem služabniku, mučencu
ob Muri, Danijelu Halasu.
Prihodnja nedelja je cvetna. Zelenje
in butarice bomo blagoslavljali pri
vseh mašah. Ob 9. uri bo blagoslov
zunaj cerkve s procesijo v cerkev.
Hozana! Blagoslovljen, ki prihajaš!
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V četrtek, 2. 4. ob 18. uri bo v Domu
kulture na Polzeli predavanje: »Rak
na črevesju.«
Prihodnjo nedeljo bo 2. 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:
* 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.
Danes, v nedeljo 29. marca se pričenja 4. misijon na valovih radia
Ognjišče: »Hiti po Jezusovih stopinjah.« Prisluhnite koristnim vsebinam!
Tudi letos boste na cvetno nedeljo
lahko kupili butare in oljčne vejice
pred cerkvijo. Izkupiček za butare
bo namenjen Karitas, za oljčne vejice pa Salezijanskemu centru v Celju.

