OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 19. februarja ob
15. 00 bo v Marijini cerkvi v Celju
srečanje članov MZDP. Najprej bo
molitvena ura. Ob 16.00 pa bo škof
msgr. Stanislav Lipovšek daroval sv.
mašo. Lepo vabljeni.
V sredo, 22. februarja se prične letošnji postni čas. Gre za važno dobo v
življenju kristjana. Je čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki
jih bomo darovali za potrebe Cerkve
in vsega sveta. Cerkev za postni čas
določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično
sredo in veliki petek. Vse petke pa
velja zdržek od mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta. Zdržek pa od
izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je
praznik (cerkveni, državni) na petek
ali je kakšna slovesnost v družini,
post in zdržek odpadeta.

POSTNA AKCIJA 2012

Post je čas za
molitev, dobra
dela in odpoved za ljudi v
stiski. Poglobimo petkov
post in se ob
petkih v času
posta odpovejmo vsemu
razkošju. Vzemimo si čas za
Boga in ljudi, ki nas potrebujejo. Dan
lahko preživimo samo ob »kruhu in
vodi« in privarčevana sredstva (5 €)
preko posebnega zbiralnika, ki ga bo
postavila Župnijska karitas v cerkvi,
namenimo za ljudi v stiski.

Čas, ki bi ga drugače namenili zabavi,
gledanju televizije … pa namenimo
pogovoru ali obisku naših bližnjih ter
večji povezanosti z Bogom z obiskom
petkove maše in molitvijo.
Večerne maše bodo v postnem času Naši postni darovi v obliki molitve, do(od četrtka naprej) ob 18. uri.
brih del in odpovedi za ljudi v stiski
se bodo vtisnili v večnost. To bo tudi
Desetere zapovedi so odgovor na Jezusovo vprašanje ob naši
božja ponudba človeku, zadnji uri: »Lačen sem bil, žejen sem
da se odloči za dobro, za bil, osamljen sem bil … ? Pomagajmo
vrednote, za življenje.
nositi Jezusov križ in križe ljudi, ki so
v stiski.
DOBRODELNOST
ŠKOFIJSKO ROMANJE

Zbiramo zamaške za Dejana Grilja, ki
je pred leti v delovni nesreči izgubil
obe roki v nadlahti . Z vsakim zamaškom mu bomo pomagali do bionskih
protez in do samostojnosti. V poštev
pridejo zamaški z oznako PP ali PE
oz. znak za reciklažo. (plakat)

V programu Slomškovega leta so tudi
romanja škofij na Slomškov grob. Škofija Celje bo to pobožnost opravila 10.
marca. Začetek v Mariboru ob 9.30. S
Polzele bo posebni avtobus odpeljal
ob 8. uri. Cena prevoza 7 €. Prijave!

