OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 15. aprila ob 10.30 prva
letošnja maša na Gori Oljki. Ob tej
uri maše na Polzeli ne bo.
V četrtek, 19. aprila ob 20. uri bo spet
srečanje zakonske skupine.
V petek, 20. aprila po večerni maši
(okr. 19.30) bo roditeljski sestanek
za starše letošnjih prvoobhajancev.
Letošnje srečanje mladine na Škofija
festu celjske škofije bo 21. aprila v
Šoštanju. Zbirati se bomo začeli ob
9. uri pri mestni cerkvi, ob 9.30 bo
sveta maša, po njej pa tekmovanje v
raznih športih in kvizu na temo bl.
Antona Martina Slomška. Dogovori
in prijave pri katehistinji Andreji.
Na Ponikvi bo v soboto, 21. aprila od
10. do 15. ure potekala sklepna prireditev dvanajstega Slomškovega
bralnega priznanja. Program se bo
ob 10.00 začel v telovadnici osnovne
šole Blaža Kocena na Ponikvi, sklep
pa bo v župnijski cerkvi sv. Martina
z mašo. Po maši bo v primeru lepega
vremena sprehod po Slomškovi poti.

SLOMŠKOVO LETO

Slomšek nas spodbuja,
naj se zavedamo pomena
mladosti. »Kamor se drevesce nagne,
bo raslo in padlo drevo.« Od mladost,
je odvisna prihodnost. »Kdor za prihodnje dni ne skrbi, življenja vreden
ni.« V mladosti se postavljajo temelji.
»Mlada privada je stara podkev, ki je
človek ne izgubi lahko.« »Kdor mlad
drevje sadi, star sadje dobi.« »Otroci,
bodite podobni Jezusu; ne odraščajte
le po letih, ampak tudi v modrosti in
ljubeznivosti do Boga in ljudi - staršem
v veselje in čast.« »Kar v mladih letih
zamudiš, težko kdaj več popraviš.«
V soboto, 21. aprila ob 15. uri
bo na Gori Oljki sv. maša med
katero bo sprejem kandidatk
in kandidatov v Malteško pomoč Slovenije. Daroval jo bo p. Janez
Sraka, magistralni kaplan SMVR.
V nedeljo, 29. aprila so k maši ob 10.30
vabljeni 'abrahamovci'. Zahvalili se
bomo za minulih 50 in prosili za blagoslov v prihodnosti.
KULTURA

Prihodnjo nedeljo, 22.
aprila se bo v Cerkvi
na Slovenskem pričel
teden molitve za duhovne poklice. Geslo:
»Poklici so dar Božje
ljubezni«.
Nameni tedna molitve za duhovne
poklice so ozavestiti pomen molitve
med verniki, spodbuditi poklicane
k dejavnemu prepoznavanju poklica
in jim pomagati na klic odgovorili.

Dom sv. Jožefa Celje vabi na predavanje
zgodovinarja, mag. Renata Podberšiča
z naslovom: Primorski duhovniki in
njihov boj proti fašizmu, ki bo v torek,
17. aprila ob 19. uri. Vstop prost.
V soboto, 21. aprila ob 19.15 v cerkvi
in atriju sv. Jožefa v Celju bo koncert
zborovske glasbe: 'Celjani gostimo Japonce'. Nastopajoči: Collegium vocale
Celje, MeMPZ I. gimnazije v Celju, Vox
Gaudiosa (Japonska) .

