Prihodnjo nedeljo že
priložnost za spoved
pred letošnjimi velikonočnimi prazniki.

OBVESTILA - VABILA

Danes popoldne ob 15. uri bo v Marijini cerkvi v Celju molitveno srečanje
za duhovne poklice, ki ga organizira
in izvede dekanija Žalec. Najprej bo
molitvena ura, ob 16.00 pa maša, ki jo
bo daroval škof, dr. Stanislav Lipovšek. Na srečanje ste prijazno vabljeni
članov MZDP, pa tudi vsi ostali, ki
se zavedate, kako potrebna je molitev
v ta namen. Dekanija Žalec ni velika,
zato se tudi medsebojno spodbudite
in poskrbite za prevoz tistih, ki letega nimajo.
V ponedeljek, 19. marca je praznik
sv. Jožefa. Maša bo zjutraj in zvečer.
V postnem času je vsako
sredo ob 6.30 in vsak petek ob 17.30 pobožnost
križevega pota. Ob petkih
ga pripravljajo birmanci.
V torek, 20. marca ob 18. uri bo prva
letošnja delavnica za izdelavo roč iz
papirja. Po dogovoru morda potem
še v sredo in četrtek.
V torek, 20. marca ob 19. uri bo srečanje katehistinj.
V sredo, 21. marca ob 19. uri bo redno
spomladansko srečanje organistov
in zborovodij.
V soboto, 24. marca - z mašama ob 7.
in 18. uri - bo liturgično praznovanje
Gospodovega oznanjenja. Pri večerni
maši bo tudi obhajane materinskega
dneva. Mame, očetje in seveda otroci,
ki boste izrekli zahvalo za življenje,
lepo vabljeni.
25. marca začetek radijskega misijona.

KULTURA

V Kulturnem domu na Polzeli bo od
19. do 23. marca od 9. do 12. in od 16.
do 19. ure odprta slikarska razstava
z naslovom: 'Žena – mati'.
V sredo, 21. marca ob 19. uri bo imel v
Domu sv. Jožefa v Celju predavanje
kardinal, dr. Franc Rode. Govoril bo
o vlogi Cerkve v naši civilizaciji. Naslov: 'Cerkev-Slovenija'.
V četrtek, 22. marca ob 19. uri bo v Domu sv. Jožefa v Celju ga. Rosvita Pesek
v okviru Nikodemovih večerov predavala o 'Sloveniji - moji domovini.'
DOBRODELNOST

V četrtek, 22. marca, bosta Slomškova
ustanova in Radio Ognjišče izvedla
celodnevno postno dobrodelno akcijo. Program »v živo« bo potekal na
Škofijski gimnaziji Vipava. Končal se
bo s skupnim večernim koncertom
dijakov vseh štirih katoliških gimnazij. S klicem na brezplačno številko
080 64 65 lahko sodelujete in darujete za dijake iz socialno šibkejših
družin.
V petek, 23. marca ob
20. uri bo v športni
dvorani na Vranskem
dobrodelni koncert
'Za Dejana'. Prihodek
je namenjen nakupu bionskih protez
za Dejana Grilja. Vstopnice (15. €) so
na razpolago v župnijski pisarni.

