OBVESTILA - VABILA

V tem tednu spet redni verouk za vse
skupine veroučencev.
V četrtek, 3. marca po večerni maši
bo molitev za duhovne poklice in
blagoslov z Najsvetejšim.
V petek, 4. marca ob 17.30 bo pol ure
pred mašo češčenje Srca Jezusovega.
Priložnost za spoved.
KULTURA

Škofija Celje, škof Stanislav Lipovšek
in dramska skupina »Scena« iz župnije
Dobrepolje - Videm, vabita vernike
celjske škofije na uprizoritev drame
Oskarja Wilda »Saloma«. Predstavi
znan evangeljski odlomek o smrti
Janeza Krstnika, ki se dogaja na Herodovem dvoru. Gospod Franc Škulj
župnik župnije Dobrepolje - Videm
priporoča ogled članom ŽPS, ŽGS,
cerkvenim pevcem, bralcem, starejšim ministrantom, mladim in drugim
župnijskim sodelavcem… Predstava
bo v nedeljo, 27. februarja 2011 ob
18. uri v Unionski dvorani Celjskega
doma. Vstopnine ne bo, zaželeni pa
so prostovoljni prispevki.
Poznam ljudi, ki imajo
vedno smehljaj na ustnicah, ki širijo okrog
sebe vedrino, ki prav
malo razkazujejo bremena, ki jih nosijo, ki se pogumno
spoprijemajo s preizkušnjami. To je
krščanska svetost, ki odkupuje mnoga
življenja in pridobiva nešteto spreobrnjenj.
(Carlo Maria Martini)

DOBRODELNOST

Dekanijska Karitas vabi v ponedeljek,
7. marca. 2011, ob 19.30 na 15. dobrodelni koncert "Z roko v roki", ki bo v
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Vstopnice dobite tudi v naši zakristiji
ali župnišču. Vabljeni!
Radio Ognjišče in Misijonsko središče
Slovenije vabita na pustni ples z dobrim
namenom - na pustno sobotno iskrico
s Stenom Vilárjem in Stična bandom.
Letošnje dobrodelno rajanje maškar
bo v Športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v soboto, 5. marca, ob 12. uri!
Najlepše posamezne,
družinske in skupinske
maske bodo nagrajene.
Vstopnine ne bo, darovi
za krofe bodo namenjeni obnovi Centra za
podhranjene in šolanje
v Ruandi in Burundiju!
APOSTOLAT MOLITVE

MAREC 2011
Splošni: - Da bi narodi Latinske Amerike hodili v zvestobi evangeliju in
napredovali v socialni pravičnosti in
miru.
Misijonski: - Da bi Sveti Duh dajal luč
in moč krščanskim skupnostim in vernikom, ki jih zaradi evangelija preganjajo ali zapostavljajo na mnogih koncih
sveta.
Slovenski: - Da bi nas spokorna dela,
ki jih bomo opravljali v postnem času,
usposobila za obvladovanje slabih
nagnjenj.

