OBVESTILA - VABILA

ROMANJE V TAIZÉ

V sredo je obletnica posvetitve škofa
A. Stresa (2000). Slavimo Gospoda!

Potovanje mladih v Taizé:
1. skupina: 11. 7. – 20. 07. 2009
2. skupina: 18. 7. – 27. 07. 2009
3. skupina: 25. 7. – 03. 08. 2009
Cena: za mlade od 15 – 29 let:
Ob prijavi poravnate prispevek za
prevoz in organizacijo, solidarnostni
prispevek (35 EUR) pa v Taizéju:
* 89 EUR + 35 EUR – za člane
SKAM;
* 96 EUR + 35 EUR – kdor se včlani;
* 110 EUR + 35 EUR – za vse ostale.
Ceno sestavljata prispevek za prevoz
in organizacijo ter solidarnostni prispevek za bivanje in hrano v Taizéju.
Solidarnostni prispevek je spremenljiv
glede na starost in državo izvora.
Kdor lahko prispeva več, je povabljen,
da po svojih močeh prispeva v
solidarnostni sklad, ki pomaga kriti
stroške mladim iz oddaljenih oz.
revnejših držav.
Vsak romar prejme tudi polletno
naročnino na Pismo iz Taizéja (4x
letno).

V četrtek, na dan državnosti, bo cerkev
na Gori Oljki odprta večino dneva.
Okrog 9. ure bo tudi romarska sv.
maša.
V soboto je god drugotne zavetnice
naše celjske škofije, sv. Hema Krška.
Prihodnjo nedeljo z mašo ob 10. uri
se bo pričel letošnji oratorij. Vse, ki so
se prijavili kot udeleženci in
animatorje vabim, da pridejo po
blagoslov.
PRAZNIK
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.
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!

