OBVESTILA - VABILA
Današnja 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.
Danes, v 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.
Pred nami je zadnji teden v mesecu
maju. Vse dni zjutraj in zvečer so še
šmarnice. Lepo vabljeni k udeležbi!
Prihodnjo nedeljo so Binkošti - praznik
Svetega Duha, Tolažnika, Posvečevalca
in Zdravnika. On je Gospod, ki oživlja.
Brez njega bi bila Cerkev mrtva.
Morda tudi naše izsušene in ranjene
duše potrebujejo njegovega blagodejnega obiska. Pridružimo se prošnji, s
katero se na ta dan Cerkev obrača nanj:
»Dušam madeže izmij, kar je suho,

spet zalij in ozdravi rane vse!«
Ob 10.30 maša na Gori Oljki. Na Polzeli
je ob tej uri ne bo.

PRVO SVETO OBHAJILO
… bo to nedeljo prejelo 46 veroučen-

cev. Na veličino dogodka so se zavzeto
pripravljali s katehistinjo Ljudmilo K.
Želimo jim, da bi jih zakrament sv.
Evharistije okrepil za zvestobo v vsem
dobrem in ohranitev krstne milosti.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo …
Presveto Rešnje telo
MISIJONSKO BOTRSTVO
P. Miha Drevenšek in glasbena skupina
Icengelo iz Zambije vabita 'botre' in
družinske člane na srečanje za 'botre',
ki bo potekalo 24. maja 2009 ob 16.00
v dvorani zavoda sv. Stanislava, Štula
23, Lj-Šentvid. Botri ne le podpirate
»svojega« otroka v Zambiji, temveč
želite biti tudi povezani z njimi, vedeti
kaj o tem, kako živijo, kakšni so, kako
jim gre …
DOBRODELNOST
Karitas že ob sklepu letošnjega šolskega leta misli na jesen, ko bo treba
spet nakupovati zvezke za šolo. Ob
tem nas vse spodbuja, da bi za revne
otroke, družine, ki bodo v finančni
stiski, že sedaj darovali uporabne
zvezke, ki so šolarjem ostali v letošnjem letu, ali pa kupili nove. Dar
prinesete pred oltar v župnijsko
cerkev. Hvala!
…

