
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 2. februarja je praznik 
Jezusovega darovanja.  Sveti maši 
bosta zjutraj in zvečer.  Sveče bo mo-
goče kupiti pred cerkvijo. 
 

 

 

V torek, na god sv. Blaža, škofa in mu-
čenca, bo med redno jutranjo mašo 
mogoče prejeti posebni blagoslov 
zoper bolezni grla in drugega zla.  
 

 

 

V četrtek po maši bo molitvena ura 
za duhovne poklice. Pridružite se! 
 

 

 

V petek ob 16.30 bo pobožnost v 
čast Srcu Jezusovemu. Vabljeni! 
 
 
 

Škofijska karitas Celje bo v četrtek, 
5. februarja '09 ob 17. 00 pripravila 
slovesnost blagoslovitve novega hu-
manitarnega skladišča v Vrbju pri 
Žalcu.  68 let po pregonu Usmiljenih 
bratov iz postojanke v Vrbju, se torej 
dobrodelnost tja spet vrača.  Vabljeni 
k udeležbi! 
 
 

 

 ROMANJE  
 

 

Tradicionalno postno romanje, ki ga 
v organizaciji Pastoralne službe mari-
borske Metropolije in Aritoursa vodi 
mariborski nadškof, metropolit dr. 
Franc Kramberger, bo letos potekalo 
v petek in soboto, 27. in 28. marca. 
Osrednji cilj romanja bo Praga. Cena 
129 €. Prijavite se lahko tudi v našem 
župnišču najkasneje do 18. februarja. 
 
 

 

Nekaj mest je prostih tudi še na de-
vetdnevnem romanju po »Pavlovih 
poteh« po Grčiji. Več informacij dobite 
v župnišču.  
 

 

 

 NAMENI APOSTOLATA MOLITVE  
 

 

 

 

FEBRUAR: 
 

Splošni: Da bi bili pastirji Cerkve pri 
svojem učenju in služenju Božjemu 
ljudstvu vedno odprti za delovanje 
Svetega Duha.  
 

Misijonski: Da bi Cerkev v Afriki 
našla primerne načine in sredstva za 
učinkovito delo za spravo, 
pravičnost in mir v skladu s 
smernicami drugega posebnega 
zborovanja škofovske sinode za 
Afriko.  
 

Slovenski: Da bi se v urah 
preizkušnje naslanjali na obljubo, da 
se trpljenje sedanjega časa ne da 
primerjati s slavo, ki se bo razodela 
nad nami (Rim 8,18). 
 

 

   

 

 PREDAVANJA  
 

 

Dom sv. Jožefa v Celju vabi na sklop 
predavanj za mlade, starše, vzgojitelje 
in učitelje o enem od najbolj občutljivih 
in hkrati pomembnih obdobij posa-
meznikovega življenja na prehodu iz 
sveta otroštva v svet odraslih: 
 

* Mladi pred odločitvijo za življenje; 
četrtek, 5. februar ob 19. uri. 
Predava: Jože Planinšek, CM. 
 

* Mladi – upornik z razlogom; četrtek, 
12. februar ob 19. uri. Predava: mag. 
Branko Cestnik. 
* Trnova pot odvisnosti od drog – 
pričevanja bivših odvisnikov; četrtek, 
19. februar ob 19. uri. Gostje: mladi iz 
skupnosti Cenacolo. 
 

 

 

 


