OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Oklici: Zakrament sv. zakona želita
sprejeti Andrej Golavšek in Helena
Bastl.

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!

Danes, v nedeljo, 17. maja bo pri vseh
svetih mašah, spovedovanje za starše,
botre in sorodnike prvoobhajancev ter
ostale župljane
'Abrahamovcem', ki se bodo danes ob
10.30 udeležili sv. maše namenjene
njim in druženja po njej, ob praznovanju čestitamo in želimo vse dobro
tudi v prihodnje.
Danes ob 15. uri bo v cerkvi na G. Oljki
sv. maša za slovenske družine. Maševal
bo g. Martin Dolamič.
V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Maši zjutraj in zvečer.
Prihodnja nedelja, 24. maja je v naši
župniji nedelja 1. svetega obhajila za
tretješolce. Poleg jutranje sv. maše bo
dopoldne samo še ena in sicer ob 10.
uri. Vsem, ki zaradi tega ne boste uspeli izpolniti nedeljske dolžnosti dopoldne
v domači župniji, bo še kako dobrodošlo
popoldansko slavje v celjski stolnici.
Prihodnjo nedeljo, 24. maja bo v stolnici
svetega Danijela v Celju praznik škofije
Celje ob 3. obletnici njenega delovanja.
Ob 15.30 bodo pete litanije in blagoslov
z Najsvetejšim; ob 16.00 somaševanje
škofov in duhovnikov, ki ba bo vodil
apostolski nuncij msgr Santos Abril y
Castello; po maši druženje pred stolnico. Vabi nadškof msgr. Anton Stres.

EVHARISTIJA
Evharistija je zakrament Jezusove
navzočnosti v njegovi Cerkvi. Jezus
je med nami.
Na poseben način nam govori po Svetem pismu. Pri sv. maši pa se kruh in
vino spremenita v njegovo telo in kri.
Najtesneje se srečujemo z njim pri sv.
obhajilu. Kristus je med nami navzoč
tudi trajno pod podobo kruha v tabernaklju na oltarju.
Pri prejemu prvega sv. obhajila Jezus
prvič stopi v srce kristjana pod podobo belega kruha. Od takrat naprej smo
pri sv. maši vsakokrat znova povabljeni, da ga s čistim srcem sprejemamo
in mu dajemo možnost, da nas s svojo
prisotnostjo v tej sveti podobi nenehno notranje bogati.
PROŠMJI DNEVI

Tri zaporedne dneve pred praznikom
Gospodovega vnebohoda bomo pri
jutranjih mašah prosili za primerno
vreme in dobro letino.

