OBVESTILA - VABILA

Danes, v 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.
Danes, v nedeljo, 25. aprila ob 16. uri
bo v župnijski cerkvi v Grižah dekanijska molitvena ura in sv. maša za
duhovne poklice. Lepo vabljeni.
Današnja nedelja
Dobrega pastirja
naj ne bo dan molitve samo za nove
duhovne poklice,
ampak naj bo tudi
prošnja k Bogu za
svetost že posvečenih, da bi goreče
in z dobroto oznanjevali evangelij.
To nedeljo krščeni: Ajda M., iz Ločice
ob Savinji in Sara T., iz Latkove vas.
V petek, 30. aprila ob 19. uri se bo
pričela devetdnevnica pred birmo.
Birmanci in njihovi sorodniki so lepo
vabljeni, da jo pobožno opravijo!
V soboto, 1. maja bo tradicionalni
shod na Gori Oljki. Ob 10.30 bo sv.
maša v čast Jožefu Delavcu, ki jo bo
daroval g. Janez Furman.

EVHARISTIČNI
KONGRES

Pastoralna služba škofije
Celje nas naproša, da že v začetku
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.
ŠKOF STANISLAV

Po posvečenju to soboto
bomo v naši škofiji odslej
pri sv. mašah molili 'za
našega škofa Stanislava'.
Čestitke! Uspešno delo!
Če hočemo odkriti molitev, moramo
najprej odkriti Boga. To pa pomeni, da
se moramo popolnoma spremeniti.
Pomeni, da moramo Bogu dovoliti, da
je ne le Gospod vesolja, oddaljen in
veličasten, ampak Gospod našega življenja. Sami sebe moramo umakniti
iz središča pozornosti in pustiti, da v
našem srcu zavlada Bog.
Šmarnično branje zjutraj:
Karel Gržan, »Družinam
v iskanju harmonije življenja«.

Verouka ta teden ne bo.
Prihodnjo nedeljo, 2. maja bo pri vseh
mašah spovedovanje staršev, botrov
in drugih sorodnikov letošnjih birmancev. Spovedoval bo g. Janez B.

Šmarnično branje ob
večerih (namenjeno
predvsem otrokom):
Dragica Šteh, »To delajte v moj spomin«.

