OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 3. junija 2010 je praznik sv.
Rešnjega telesa in krvi. Maše ob 7.00,
10.30 in ob 19.00.
Po sklepu ŽPS procesija na
praznik sv. Rešnjega telesa
ne bo v Založah, kakor je bilo
nekaj zadnjih let, ampak v
župnijski cerkvi. V Založah
smo bili preveč odvisni od
vremena, in imeli kar nekaj slabih izkušenj. Zaradi tega se mnogi procesij
niso udeleževali. Za marsikoga je tudi
hoja v hrib bila prenaporna. Preveč
je bilo zgolj opazovalcev… V župnijski
cerkvi bo vse to odpadlo in se bomo
res lahko posvetili bistvu. Lepo ste
vabljeni! Posebna dobrodošlica pa
naj velja letošnjim prvoobhajancem
in birmancem. Prvoobhajanci naj ne
pozabijo na bele obleke!
Ta petek, 04. junija je prvi v mesecu,
zato bo ob 18.30 izpostavljeno Najsvetejše. Molitev in blagoslov.
Prihodnjo nedeljo, 6. junija bomo z
mašo ob 10.30 zaključili letošnje veroučno leto. Otroci, pridite se zahvalit
za vse milosti! Prejeli boste spričevala.
V ministrantske vrste bodo sprejeti
novi kandidati.
Prihodnjo nedeljo, 6. junija ob 17. uri
bo srečanje otroških pevskih zborov.
Veliko lepše in lažje bodo prepevali,
če jih bomo prišli poslušat.
KULTURA

V baziliki Matere božje Petrovče bo
v soboto, 5. junija 2010 ob 19.30 nastopal dramski igralec Gregor Čušin
z 'Evangelijem po Čušinu'.

MARIJINA PODOBA

Na poti v Celje bo s petka,
11. jun. na soboto, 12. jun.
v naši župniji prenočevala
podoba Matere Božje z Brezij. Sprejem
bo ob 19.45. Posvetili ji bomo vso noč.
V oglasni deski že najdete razpored ur
za molitev in češčenje. Nočnih terminov morda res nismo najbolj vajeni,
vendar so ob posebnih priložnostih
povsem na mestu. Varuh milostne
podobe Matere božje, p. Silvin nam
je naročil: »Lepo jo sprejmite, Marija
je tega vredna!«
EVHARISTIČNI
KONGRES

Začetek slavja v Celju,
13. junija bo ob 9.00 s
programom, v katerega bodo med
drugim vključeni tudi procesija z
milostno podobo Ma-rije Pomagaj z
Brezij, misijonar Pedro Opeka,
različna pričevanja in pevske točke.
Ob koncu se bodo predstavili tudi
otroci iz katoliških vrtcev.
Vsak lahko ima s seboj romarsko malico. Za najbolj lačne in žejne bo Dom
sv. Jožefa pripravil okrepčilo in pijačo
(seveda proti plačilu). Prodajni mesti
bosta pred Mercatorjevim centrom
in pred južno tribuno.
Na Polzeli se je doslej za udeležbo na
slavju prijavilo 87 vernikov. Upam, da
jih je še veliko takih, ki nameravajo
sodelovati, prijavili pa se niso.

