OBVESTILA - VABILA

SVETI PAVEL

Zakrament sv. zakona želita sprejeti:
Marin Marko, r. 1980, župnija Prebold
in Ogris Tadeja, r. 1982, župnija Polzela.

Ko bi govoril človeške in angelske
jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem
postal brneč bron ali zveneče
cimbale. In ko bi imel dar preroštva
in ko bi poznal vse skrivnosti in imel
vse spoznanje in ko bi imel vso vero,
da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi
ne imel, nisem nič. In ko bi razdal
vse svoje imetje, da bi nahranil lačne,
in ko bi izročil svoje telo, da bi
zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič
ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva je ljubezen, ni
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša,
se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče
svojega, ne da se razdražiti, ne misli
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa
se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse
upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne
mine.

Danes popoldne ob 15. uri bo v Olimju
molitveno srečanje za duhovne poklice
v škofijskem merilu.
V ponedeljek, 27. aprila dopoldne odpotujejo ministranti na tridnevno romanje
na Dunaj in v Mariazell.
Četrtek pred prvim petkom bo tudi tokrat
namenjen molitvi za duhovne poklice.
V petek, 1. maja bo pol ure pred jutranjo
mašo izpostavljeno Najsvetejše in pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. Tudi
priložnost za spoved.
V petek, 1. maja bo tradicionalno romanje na Goro Oljko in praznovanje Jožefa
Delavca. Slovesnost bo vodil g. Janez
Furman.
V petek, 1. maja se prične letošnja šmarnična pobožnost. Maše bodo zjutraj in
zvečer. Zjutraj bomo prebirali tekste iz
knjige: »Sv. Janez Vianey, evharistični
svetnik«, zvečer pa »Z Marijo skozi mladost« (za otroke). Lepo vabljeni!
V nedeljo, 03. maja bo 10.30 bodo pri
maši v župnijski cerkvi sodelovali
gasilci gasilskih društev s področja
občine Polzela.
V nedeljo, 03. maja ob 15. uri bo v Šempetru molitveno srečanje za duhovne
poklice v dekanijskem merilu. Vsi lepo
vabljeni. Za prevoz poskrbite sami!

SVETI JOŽEF DELAVEC
1. maja se spominjamo Jožefa, Marijinega moža. Njegov glavni praznik je
vsekakor 19. marca, vendar je 1. maj
od leta 1955 praznik Jožefa delavca.
Namen praznika je, da bi se poudaril
pomen dela. Kakor si je sveti Jožef služil kruh s poštenim in trdim tesarskim
delom, tako bi si naj vsi ljudje služili
svoj kruh le na pošten način.

