OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo 15. maja sklepamo
letošnji teden molitve za duhovne
poklice. Ob 15. uri bo pri sv. Neži v
Libojah za dekanijo Žalec molitvena
ura in sveta maša za duhovne poklice.
Slovesnost bo vodil p. Lavrencij A.,
frančiškan. Vsem, ki nimajo lastnega
prevoza, le-tega organizirajo člani ŽPS.
Zberemo se ob 14.30 pred župnijsko
cerkvijo.
V četrtek, 19. maja s
pričetkom ob 16.30
bo prva sv. spoved za
letošnje prvoobhajance. Molimo!
Prihodnjo nedeljo, 22. maja 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.

FESTIVAL
DRUŽIN.

Vsako leto znova v
maju dokazujemo, da imajo družine velik potencial
in da je pomemben čas, ki ga družinski člani preživijo skupaj. Obiskovalci
Festivala družin se vsako leto veseli
vrnejo na svoje domove. Gotovo tudi
zato, ker številni začno nedeljski dan
s sveto mašo.
V Zavodu iskreni.net se bodo letos na
Festivalu družin že petič potrudili
ponuditi kvalitetne vsebine za otroke
in starše. Festival bo v nedeljo 22.
maja v Termah Olimija. Maša bo ob
10.30 na glavnem prizorišču v športni dvorani Podčetrtek. (Plakat v
oglasni deski)
DRUŽINA.

V nedeljo, 22. maja 2011, mineva 5
let, odkar je bila razglašena celjska
škofija in se je pod vodstvom takratnega celjskega škofa msgr. dr. Antona
Stresa začelo njeno odrešenjsko poslanstvo. Dogodka se bomo hvaležno
spomnili s slovesnim bogoslužjem,
ki ga bo vodil nekdanji apostolski
nuncij v Sloveniji, sedaj namestnik
kamerlenga v Vatikanu, msgr. ddr.
Santos Abril y Castello. Vsi verniki
celjske škofije smo k temu slavju lepo vabljeni. Ob 15. uri bo molitev za
duhovne poklice in ob 16. uri slovesno
somaševanje.

Čeprav nas je Jezus
imenoval ovce, nismo čreda. Družina
smo, ki ji je Oče Bog,
Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika čast
in odgovornost, pa najsi v tej družini
zavzamemo katerokoli mesto ali
nosimo katerokoli ime.

Prihodnjo nedeljo, 22. maja ob 16. uri
bo na Gori Oljki revija zborov in glasbenih skupin s področja polzelske
občine. Poslušalci dobrodošli!

V soboto, 28. maja bo tradicionalno
romanje k Mariji Pomočnici kristjanov na Rakovnik in Kurešček. Odhod
izpred cerkve ob 8. uri. Prijavite se!

Velikosti reke ne spoznamo ob njenem
izviru, ampak ob njenem izlivu.
(Teilhard de Chardin)

ROMANJE

