OBVESTILA - VABILA

VELIKI TEDEN

Danes, na cvetno nedeljo bodo pred
vsemi mašami na razpolago butare
in oljčne veje. Prispevek za butare
bo namenjen Karitas, za oljčne veje
pa novogradnji cerkve v Celju.

Veliki četrtek je dan, ko se spominjamo zadnje večerje, hkrati pa je to
rojstni dan zakramenta sv. evharistije
in mašniškega posvečenja. Slovesna
maša v župniji bo ob 19. uri.

V sredo ob 6.30 bo še zadnjič križev
pot v župnijski cerkvi. S to pobožnostjo v letošnjem postnem času pa
bomo zaključili v petek ob 15. uri
na Gori Oljki.

Veliki petek je dan ža-lovanja, edini
dan, ko ni daritve svete maše, kajti
večni duhovnik Jezus Kristus ta dan
na križu daruje Bogu daritev življenja.
Ob 15. uri bo križev pot na Gori Oljki,
ob 19. uri pa obred v župnijski cerkvi.

V četrtek smo duhovniki in vsi laiki
vabljeni na krizmeno mašo, ki bo v
celjski stolnici ob 9. uri.
V soboto ob 7. uri blagoslov lesnih gob
pred cerkvijo in izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
APRIL:

Splošni: Da bi vsem fundamentačlističnim in ekstremističnim težnjam
zoperstavljali spoštovanje, strpnost
in dialog med vsemi verujočimi.
Misijonski: Da bi kristjani, ki jih preganjajo zaradi evangelija, s pomočjo
Svetega Duha vztrajali v zvestem
pričevanju o Božji ljubezni do vsega
človeštva.
Slovenski: Da bi nam bilo - ob vseh
težavah, ki jih prinaša naše življenje Kristusovo vstajenje vir vedno novega
upanja.

Velika sobota je dan, ko se spominjamo Jezusovega počitka v grobu.
Verniki se zbirajo pri božjem grobu
k molitvam. Ta dan je tudi blagoslov
velikonočnih jedil (v naši župnijski
cerkvi ob 11., 14., 15., 16. in 17. uri).
Blagoslavljanje se združi z obiskom
božjega groba in molitvijo ob njem.
Velikonočna vigilija bo ob 20. uri.
Velika noč je največji praznik, dan
Jezusovega vstajenja od mrtvih. Ob
6.00 uri bo vstajenjska procesija.
Svete maše pa bodo ob 6.30, 9.00 in
10.30.
Sprava: edina roka, ki potrpežljivo
odgrne oblake ... Sprava: jutranja
luč, ki počasi prežene noč ...
(P.B.)

