OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo 18. apr. ob 15. uri
bo v cerkvi na Gori Oljki slovesnost
ob sprejemu kandidatov v Malteško
pomoč Slovenije. Maševal bo malteški
kaplan Franci Trstenjak, urednik radia Ognjišče. Sprejeti med člane MPS
bodo dali obljubo, da se bodo borili
proti osmerim stiskam in slabostim
sveta: bolezni, zapuščenosti, brezdomstvu, lakoti, pomanjkanju ljubezni,
krivici, ravnodušnosti in neveri.
Začetek tedna molitve za duhovne
poklice, ki bo potekal od 18. do 25.
aprila, bo tudi letos zaznamovalo
srečanje molilcev za duhovne poklice
škofije Celje. Srečanje bo v Braslovčah
to nedeljo ob 15. uri. Najprej bo molitvena ura, po njej pa slovesna maša,
ki jo bo vodil apostolski administrator
škofije Celje, msgr. Jože Kužnik.

EVHARISTIČNI
KONGRES

Pastoralna služba škofije Celje nas
naproša, da že v začetku meseca
maja sporočimo število ljudi in avtobusov iz posameznih župnij, ki se
bodo udeležili osrednjega slavja ob
Slovenskem evharističnem kongresu
v Celju, 13. junija 2010 dopoldne. Vse
vas torej naprošam, da prisotnost in
morebitno potrebo po avtobusnem
prevozu sporočite v župnijsko pisarno
oz. se čitljivo vpišete na plakat ob
vhodu v cerkev.
ZA DUHOVNE POKLICE

Prihodnjo nedeljo, 25. aprila ob 16. uri
bo v župnijski cerkvi v Grižah dekanijska molitvena ura in sv. maša za
duhovne poklice. Lepo vabljeni.

V torek, 20. aprila ob 17. uri bo v dvorani Osnovne šole Polzela predavanje
»O problematiki drog med mladimi«.
Predavatelja: dr. Vesna Vuk Godina
in g. Zlatko Blažič.

Letošnji teden molitve za duhovne poklice nosi naslov: »Pričevanje prebuja
poklice«. Vsak dan nam bo predočen
svetel lik iz preteklosti Cerkve.

V soboto, 24. aprila bo v celjski stolnici
slovesnost posvetitve novega škofa.
Dr. Stanislav Lipovšek bo drugi škof
novoustanovljene Celjske škofije. Sv.
maša se bo pričela ob 10. uri.

Gospod Jezus,
pomagaj nam s svojo milostjo,
da se bomo v času priprave na
Slovenski evharistični kongres
vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
ter z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu
in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika. Amen

Prihodnjo nedeljo, 25. aprila ob 10.30
bomo sv. mašo darovali za jubilante,
'abrahamovce'. Vsi petdesetletniki
prijazno vabljeni, da se slovesnosti
udeležite, da skupaj izrečemo zahvalo
za minulo in prosimo za prihodnje.

MOLITEV

