OBVESTILA - VABILA

PRIHODNJE PASTORALNO LETO

Pastoralno leto 2010/11
bo leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti
pod geslom: »Nosíte bremena drug drugemu!«

V torek, 22. junija ob 20. uri bo sestanek Župnijske karitas - v prostorih
starega župnišča. Člani, pridite!
V petek, 25. junija s pričetkom ob 10.
uri bo na Polzeli srečanje ministrantov in ministrantk dekanije Žalec.
ORATORIJ

Poleg oratorija v naši župniji, ki bo
od 27. junija do 3. julija se je mogoče
udeležiti tudi oratorija v dekanijskem
merilu, ki bo v Libojah od ponedeljka,
2. avgusta do petka, 6. avgusta. Prijavijo se lahko otroci od 1. do 9. raz.
osnovne šole. Prijave se zbirajo do
2. avgusta, oziroma do zasedbe mest.
Prispevek za prevoz na kopanje, vstopnina za termalno kopališče, hrana
za piknik in malico bo predvidoma
znašal 28,00 €. Prispevek se plača
ob prihodu v skupino.
MARIJINA PODOBA

Zahvala vsem, ki ste ob
obisku milostne podobe
Matere božje z Brezij aktivno sodelovali v pripravi in izvedbi slovesnosti,
pa tudi vsem tistim, ki ste se srečanja
z Marijo udeležili. Vsi smo veliko več
prejeli, kot vložili.
V torek, 29. junija ob 16. uri bodo v
celjski stolnici sv. Danijela posvečeni
trije novomašniki celjske škofije:
dr. Janez Kozinc, roj. 21. avgusta
1975, iz župnije Celje – Sv. Danijel;
Urban Lesjak, roj. 8. decembra
1983, iz župnije Šentjur pri Celju;
p. Anton Brinjovc, roj. 6. junija
1974, minorit, iz župnije Mozirje.

ROMANJE

Društvo Slomškova romarska pot tudi letos vabi na Slomškovo romarsko
pot, ki bo v petek, 25. junija 2010, na
dan državnosti, potekala med Ponikvo in Novo Cerkvijo. Ob 8. uri se bomo
zbrali na dveh »startnih mestih«: Pred
župnijsko cerkvijo v Novi Cerkvi in
pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu.
Na obeh krajih bomo začeli z uvodno
mislijo in blagoslovom romarjev. Ob
12. uri se bomo zbrali v Žički kartuziji,
kjer bo kulturni program, nato pa ob
13. uri sveta maša za domovino. Po
maši bo pogostitev in prijateljsko srečanje. Poskrbljeno bo tudi za prevoz
od Žičke kartuzije do 'startnih mest'.
Dobrodošli na tej poti. Stopimo skupaj
v korak z velikim Slovencem, blaženim Antonom Martinom Slomškom.
Stopajmo s hvaležnostjo za lastno
državo in v iskreni želji, da bi znali
hoditi po poti vrednot, s hvaležnostjo
Bogu in ljudem.
POČITNICE IN BOGOSLUŽJE

Je to samo še idila iz
preteklosti? Nikar!
Otroci, tudi v tem času
počitnic ne pozabite,
da želi biti Bog z vami.
Tudi k svetim mašam
radi redno prihajajte!

