OBVESTILA - VABILA
Zakrament sv. zakona želita sprejeti:
Darko Kelher, (1976) Ločica ob Savinji,
Mateja Kanovnik, (1986) Šempeter.
Zahvala vsem, ki ste v teh prazničnih
dneh na kakršenkoli način sodelovali
pri duhovnem bogatenju naših bogoslužij! Vse v božjo čast in slavo.
V ponedeljek, 13. aprila ob 15. uri bo sv.
maša na Vimperku. V evangeliju bomo
priča dogajanju na poti v Emavs. Vsi
lepo vabljeni!
Rednih veroučnih srečanj ta teden ne bo
za nobeno skupino. Otrokom želim lepe
velikonočne počitnice.

V petek, 17. aprila začetek romanja
»Po poteh apostola Pavla«. Zaželena
je duhovna povezanost v molitvi.
Prihodnjo nedeljo,
19. aprila ob
10.30 bo prva letošnja maša na Gori
Oljki. Lepo ste vabljeni, da se slavja
deležite. Povabite še druge!
Naša vera bi bila ničeva brez vere v
vstajenje, v posmrtno življenje.
Kristus je trpel. Kristus je vstal.
Smrt je izgubila svojo moč. Ta sveti
dan je premagal človekovo zlobo,
vrnil grešnim mir, žalostnim
veselje.

ŠKOFIJA FEST
V soboto, 18. aprila bo v Vojniku, v
prostorih osnovne šole, dan za mlade
– »Škofija fest« 2009. Ob 9. uri se bo
začelo zbiranje, srečanje pa se bo končalo s sv. mašo ob 15. uri. Program
srečanja bo dopoldan vseboval kviz,
različne delavnice (filmsko, likovno,
glasbeno, športno, novinarsko), popoldan pa bodo mladi predstavili svoja
dela in se pomerili v finalnih športnih
tekmah in finalnem delu škofijskega
kviza. Vsi mladi lepo vabljeni na to
srečanje. S Polzele bo ob 8.30 peljal
posebni avtobus!
KULTURA
Če ste zamudili vse dosedanje predstave znamenitega 'pasijona' po ulicah
Škofje Loke, naj oznanim, da imate še
dve priložnosti:
* vel. ponedeljek, 13. april ob 16. uri;
* bela sobota, 18. april ob 20. uri;
V preddverju župnijske cerkve so na
razpolago drobne knjižice z naslovom:
»Devetdnevnica« - Da bi nas dobri
Bog uslišal po priprošnji bl. škofa
Antona Martina Slomška. Gre za
poglabljanje ljubezni in zaupanja do
Boga, kliče pa naj tudi po ozdravitvi.
Velikonočni kristjan mora prinašati v
svojo okolico, najprej v družino, med
prijatelje, v soseščino, v službo, v svoje
okolje, vedrino in mir, optimizem in
delovno vzdušje.

