OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 02. maja bo pri vseh
mašah spovedovanje staršev, botrov
in drugih sorodnikov letošnjih birmancev. Spovedoval bo g. Janez B.
V petek, 30. aprila ob 19. uri se je
pričela devetdnevnica pred birmo.
Birmanci in njihovi sorodniki so lepo
vabljeni, da jo pobožno opravljajo!
V ponedeljek, 03. maja in v torek, 04.
maja ob 18. do 19. ure bo spoved za
letošnje birmance.
V sredo, 5. maja bo župnijo obiskal
škof Stanislav Lipovšek. Poleg vizitacije, pregleda župnikovega dela in
stanja župnije na duhovnem in materialnem področju, se bo ob 18.30 uri
srečal s kandidati za birmo, ob 19. uri
maševal in ob 20. uri opravil razgovor s člani ŽPS.
Četrtek je prvi v mesecu. Po svetih
mašah (zjutraj in zvečer) bo molitev
za duhovne poklice.
Petek je prvi v mesecu. Ob 6.30 bo
češčenje Najsvetejšega in blagoslov.
V soboto ob 15. uri bo v naši župniji
sveta birma. Veroučence 7. in 8. raz.
bo v veri potrdil novi celjski škof.
Kandidatov se v tednu zadnjih priprav spomnimo v osebni molitvi.
V soboto, 8. maja zaradi popoldanske
slovesnosti sv. birme ne bo večerne
maše. Prosim za razumevanje.

Prihodnjo nedeljo so k maši ob 9. uri
posebej lepo vabljeni ovdoveli. Mašna
besedila, razmišljanja in prošnje bodo
namenjena njim in njihovemu načinu
življenja.
EVHARISTIČNI
KONGRES

Pastoralna služba škofije Celje nas
naproša, da že v začetku maja sporočimo število avtobusov in ljudi iz
posameznih župnij, ki se bodo udeležili osrednjega slavja v Celju, 13. 06.
2010 dopoldne. Vse vas ponovno lepo
prosim, da prisotnost in željo po avtobusnem prevozu sporočite v župnijsko
pisarno oz. se čitljivo vpišete na plakat
ob vhodu v cerkev. Prijavljeni boste
prejeli romarski paket za sodelovanje
pri bogoslužju.
ZA BIRMANCE
Daj jim čistega duha, da bi te videli;
ponižnega duha, da bi te slišali,
ljubečega duha, da bi ti služili;
verujočega duha, da bi te živeli!«

