OBVESTILA - VABILA

ROMANJE …

Danes, v nedeljo, 14. junija bo v naši župnijski cerkvi spet priljubljeno srečanje
cerkvenih otroških pevskih zborov.
Pričelo se bo ob 17. uri. Vabim vas, da
pridemo poslušat in mlade pevce z
aplavzom spodbudimo k vztrajnosti.

Mladi so v noči s petka na soboto, z
19. na 20. junija vabljeni na zahvalno
nočno romanje mladih. Tudi na ta
način bodo izrazili hvaležnost Bogu
za iztekajoče se šolsko leto, za vse,
kar so v njem prejeli, doživeli in v
čemer so napredovali. Zberemo se do
18.30 v Polju ob Sotli, od koder bomo
pešačili na Svete Gore. Okoli polnoči
bo škof tam opravil sveto mašo. Več
informacij v našem župnišču oz. pri
katehistinji Andreji.

Z današnjo nedeljo prehajamo na poletni
razpored maš. Do jeseni bosta tako
nedeljski maši ob 7. in 10. uri.
V soboto, 20. 06. bo pri nas na Polzeli
srečanje ministrantov iz župnij dekanije
Žalec. Prične se ob 10. uri v cerkvi,
nadaljuje v prostorih pod cerkvijo,
zaključi pa na športnem igrišču za
osnovno šolo.
Na praznik v ponedeljek, 29. junija 2009
ob 16. uri bosta v celjski stolnici za duhovnika posvečena: Lovro Slejko, roj.
10. oktobra 1981, iz župnije Dramlje
in Tomaž Šojč, roj. 8. decembra 1983,
iz župnije Vitanje.
BOŽJE KRALJESTVO
Božje kraljestvo je v majhnih simbolih
vsakdanjega življenja: v nasmehu, dejanju solidarnosti, pogledu simpatije, v
prijateljstvu, v krožniku več pri mizi, v
interesu za slabotnega, v odprtih vratih.

Že vrsto let poteka na dan državnosti,
25. junija pohod in romanje po pešpoti
med Novo cerkvijo in Slomškovo Ponikvo. Vsi, ki radi hodite peš in v srcu
čutite spoštovanje do našega blaženega,
lepo vabljeni, da se pridružite romarski
poti in jo zaključite s sv. mašo, ki jo bo
na Ponikvi ob 18. uri za domovino daroval mariborski nadškof – pomočnik
in apostolski administrator celjske škofije dr. Anton Stres. Eno uro prej (ob
17. uri) bo potekal kulturni program
na to temo.
Poleg omenjene smeri (Nova cerkev
- Črešnjice - Žički samostan - Ponikva),
ki se bo pričela ob 8. uri, bosta še dve
možnosti: iz Šmarja pri Jelšah ob 14.
uri in iz Šentjurja pri Celju ob 15. uri!
Približuje se tradicionalno romanje
invalidov, bolnikov in starejših k Mariji Pomagaj na Brezje. Odvijalo se bo
v soboto, 20. junija. Kdor bi rad romal,
pa nima svojcev, ki bi za to poskrbeli,
naj pokliče v župnišče, pa se bomo dogovorili.

