OBVESTILA - VABILA

V soboto , 25. avgusta bo romanje za
vse župnijske sodelavce. Stroškov ni.
Odhod avtobusa izpred župnijske
cerkve ob 8. uri. Vrnitev do večerne
maše. Udeležbo sporočite!
Bog je moja oaza.
Bog je resničen dom,
kjer najdem zavetje.
V Bogu lahko živiš in
se giblješ.
V Bogu lahko bivaš.
V njem lahko globoko zadihaš.
Vse je sveže, vse je novo.
Lahko prihajaš in odhajaš,
lahko najdeš hrano in živo vodo.
Pri njem se počutiš varnega.
Ne živiš več v praznini.
Ne gledaš več obupan v prepad niča.
Bog je moja oaza.
Vse drugo je fatamorgana.
P. B.
Bazilika lurške Marije v Brestanici
vabi na srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih, ki bo v nedeljo, 2. sept.
Ob 14.30 bo rožni venec in prilika za
spoved; ob 15. uri bo sv. maša, med
njo maziljenje, po njej blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. Srečanje vodi
škof, dr. Stanislav Lipovšek. Tudi s
Polzele bo organiziran prevoz. Cena
13 €. Prijave v župnišču.
Molitveni dan za duhovne poklice za
celjsko škofijo bo letos v soboto, na
praznik Marijinega rojstva, 8. sept.
v Petrovčah. Ob 9. uri bo molitvena
ura za duhovne poklice, med katero
bo poseben program za ministrante.
Ob 10. uri bo celjski škof vodil somaševanje duhovnikov. Lepo vabljeni!

SLOMŠKOVO LETO

Nekaj slovesnosti pred
iztekom Slomškovega leta:
* Na Danijelovo nedeljo, 26. avgusta,
bo v celjski stolnici ob 10.00 sv. maša,
povezana z vsebino Slomškovega leta.
* V petek, 31. avgusta bo ob 17.30 v
Šentjurju pri Celju molitvena ura za
duhovne poklice, ob 18.30 pa sv. maša.
* V soboto, 1. septembra, bo v Laškem
ob 19.00 sveta maša, nato bo v atriju
župnišča sledil literarno-glasbeni večer posvečen bl. Slomšku.
* 3. septembra v mariborski stolnici
slovesne večernice in sveta maša.
* 4. septembra ob 17. uri pred mariborski stolnico občinska proslava.
* Od 9. do 13. septembra v Rogaški
Slatini duhovne vaje za duhovnike.
* V sredo 19. septembra, ob 20. uri v
Veliki dvorani SNG v Mariboru svečana
akademija z naslovom Čujte zvoniti.
* 20. septembra ob 18.00 na Ptujski
gori koncert in sveta maša (metropolit).
* 22. septembra na Slomškovi Ponikvi
srečanje učiteljev, vzgojiteljev, staršev
in katehetov. (Škof dr. Peter Štumpf).
* Na Slomškovo nedeljo, 23. septembra,
na prostoru pred stolnico ob relikvijah
blaženega A.M. Slomška ob 14. 30 molitveno pričevalno srečanje. Ob 16. uri
bo slovesna sveta maša. Somaševanje
škofov bo vodil apostolski nuncij v
Sloveniji msgr. dr. Juliusz Janusz.
»Čeprav sem
naredil
veliko
neumnosti,
mi še lasu niso
skrivili!«

