SREČANJE MLADIH V MADRIDU

Župnija Griže vabi na zahvalni koncert
Papež vsaki dve oz. vsaka v sredo, 24. avgusta ob 19.30 uri v Litri leta povabi mlade na bojah, v spomin na 25. letnico začetka
mednarodno srečanje. Več gradnje in 15. letnico posvetitve cersto tisoč mladih z vsega kve sv. Neže v Libojah. Karte so na
sveta (letos iz več kot 160 držav) ro- razpolago v preprodaji v žup. uradu
ma v prestolnice sveta, da bi skupaj Griže in uro pred koncertom.
izkusili in praznovali svojo vero. Med
Župnija Griže slavi v nedeljo, 28. avg.
vrhunce srečanja sodijo kateheze,
16. praznik župnije. Slovesno mašno
festivali in koncerti, predvsem pa
bogoslužje bo ob 10.00 uri v cerkvi
zaključek srečanja (vikend) z vigilijo
svete Neže v Libojah vodil upokojeni
in zaključno sv. mašo. Pred samim
nadškof, dr. Franc Kramberger. Po sv.
svetovnim dnevom mladih škofije v
maši se bo praznovanje nadaljevalo
državi, ki gosti srečanje, pripravijo
pod šotorom. Prijatelji in dobrotniki
pred-program, kjer mladi lahko bolje
župnije Griže lepo vabljeni v Liboje.
spoznajo kulturo, navade in življenje
dežele, ki jih gosti, poleg tega pa sodelujejo pri različnih socialnih pobudah (akcijah) in živijo pri družinah.
Letos so se mladi med 16. in 21. avg.
zbrali v Madridu. Med njimi sta vsaj
dve polzelanki. Vrhunec srečanja poteka na današnjo nedeljo, ko so skupaj
s papežem zbrani ob oltarni mizi.
OBVESTILA - VABILA

Hvala vsem, ki ste se minulo nedeljo udeležili romanja v Petrovče.
Slovenski dominikanci vabijo na
predstavitev knjige p, Johannesa B.
Brantschena 'Obnoviti krščansko
upanje', ki bo v Domu sv, Jožefa v
Celju v pon. 22. avgusta ob 19. uri.
ROMANJE

V soboto, 27. avg. bo romanje župnijskih sodelavcev. Avtobus bo izpred
župnijske cerkve na Polzeli odpeljal
ob 8. uri. Gratis. Prijavite se!

Bazilika Lurške Marije v Brestanici
vabi na srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih v nedeljo, 4. septembra.
Ob 14. uri zbiranje; ob 14.30 skupni
rožni venec; ob 15.00 maša in bolniško
maziljenje, po maši pa še blagoslov z
Najsvetejšim. Srečanje bo vodil celjski
škof, dr. Stanislav Lipovšek. Prosimo,
da omogočite prihod na
srečanje vsem, ki so vaše
pomoči potrebni. Lepo
vabljeni!

Jezus učencu Simonu:
"Ti si Peter – Skala."

