OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Danes, v nedeljo, 10. maja ob 16. uri
bo na Gori Oljki ponovno tradicionalno
srečanje pevskih zborov in vokalnih
skupin občine Polzela. Vabljeni.

Tudi letos se bomo udeležili dela dogajanj ob pomladanskem romarskem
shodu na Rakovniku v Ljubljani – ob
prazniku Marije Pomočnice. Romanje
bo v soboto, 23. maja. Avtobus izpred
naše župnijske cerkve bo odpeljal ob
8. uri. Prosim za takojšnje prijave!

V ponedeljek, 11. maja ob 20. uri bo v
prostorih pod cerkvijo redna seja ŽPS.
V četrtek, 14. maja prva sv. spoved za
letošnje prvoobhajance – 3. a razred.
V četrtek, 14. maja ob 20. uri srečanje
zakonske skupine.
V petek, 15. maja prva sv. spoved za
letošnje prvoobhajance – 3. b razred.
Prihodnjo nedeljo, 17. maja bo pri vseh
svetih mašah, spovedovanje za starše,
botre in sorodnike prvoobhajancev ter
vse ostale župljane .
Prihodnjo nedeljo, 17. maja ob 15. uri
v cerkvi na Gori Oljki spet sv. maša za
slovenske družine. Maševal bo g.
Martin Dolamič. Pri slovesnosti bosta
prisotna tudi evropska poslanca
Ljudmila Novak in Lojze Peterle.
Prihodnjo nedeljo, 17. maja
od 10. do 17. uri bo pred
Postonjsko jamo Festival
družine – Ta prava
dogodivščina za stare
starše in vnuke. (Plakat).
Gospod, daj, da s Tvojo pomočjo,
sleherni izmed nas rodi obilen sad!

KULTURA
V sredo, 13. maja ob 19. uri bo v
župnijski cerkvi sv. Jožefa v Celju
sakralni koncert Komornega zbora
sv. Jožef Celje na katerem bo
sodelovala tudi Orglarska šola sv.
Jožef Celje.
JAZ SEM TRTA,
VI MLADIKE

S to podobo življenjske povezanosti
je Jezus pri zadnji večerji povedal
učencem, da bo po svojem odhodu s
tega sveta deloval v njih, če bodo v srcu
ohranili prostor zanj. Temu pravimo
"odprtost za Boga". Povezanost med
nami in Bogom, vcepljenost mladike
na trto, se je začela na dan našega krsta.
Ta povezanost se mora stalno krepiti
in utrjevati. K temu pripomore
zgled staršev in drugih
članov družine ter kasneje
življenje župnijske skupnosti,
ki je razširjena družina Božjih
otrok. Kristusovo življenje v
nas se mora kazati tudi navzven.
Kristusa moramo "izžarevati".
Biti moramo novo razodetje
Jezusa Kristusa.
Živi enostavno – kot božji otrok!

