
 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Mašna nabirka današnje nedelje bo 
namenska - za Škofijski dom Vrbje pri 
Žalcu (nekdanji konvent usmiljenih 
bratov). Dom Vrbje, ki ga je po delit-
veni bilanci mariborske škofi dobila 
Škofija Celje, zdaj obnavljajo in pri-
pravljajo za različne dejavnosti. Tako 
je v domu že urejeno humanitarno 
skladišče Karitas, zdaj urejajo kapelo 
in dve učilnici, v načrtu pa je še pri-
prava prostorov za srečanja mladih 
ali duhovne vaje. 
 
 

 

Danes, v nedeljo, 15. novembra 2009 
ob 15. uri bo spet maša na Vimperku. 
Po maši bo tradicionalno druženje  
pred cerkvijo.  
 
 

 

To soboto, 21. novembra ob 17. uri 
bo v naši župniji spet slovesnost v 
katero bomo vključili dvoje: ob godu 
svete Cecilije bodo praznovali pevci, 
organisti in zborovodje; ob sklepu 
cerkvenega leta pa se bodo k zahval-
nemu bogoslužju in blagoslovu zbrali 
tudi zakonci jubilanti – pari, ki v tem 
letu so ali še bodo obhajali katero od 
okroglih obletnic poroke (5, 10, 15, 
20, 25 … itd. na 5).  Zaradi pogostitve, 
ki bo po maši, jubilante naprošam za 
obvestilo o udeležbi. Ne čakajte na 
osebno pisno vabilo! 
 
 
 

 

 

 DAN ODPRTIH VRAT, MARIBOR  
 

 

Škofijska gimnazija in Dijaški dom 
Antona Martina Slomška vabita na 
dan odprtih vrat v soboto, 21. nov., 
ob 10. uri. Predstavili bodo delo in 
življenje na omenjenih ustanovah. 

 
 
 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 22. novembra ob 
15. uri bo v župnijski cerkvi v Galiciji 
revija dekanijskih cerkvenih pevskih 
zborov. Vabljeni! 
 
 

 

V nedeljo, 22. novembra se bo pričel 
teden Karitas 2009. Letošnji moto: 
'Kruh za življenje'.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DUHOVNA OBNOVA  
 

 

V soboto, 21. novembra 2009, bo pri 
sv. Jožefu v Celju, duhovna obnova za 
sodelavce Karitas, Vincencijevih kon-
ferenc in drugih dobrodelnih organi-
zacij. Začetek bo ob 9. uri, sklep s sv. 
mašo ob 16. uri. Vabi g. Rok Metličar. 
 
 

 

Družbeno angažirani posamezniki, ki 
bi želeli bolje razumeti dogajanje v 
družbi, medijih, politiki … so vabljeni, 
da se vpišejo na Družbeno akademijo 
v Celju. Info: www.zsi.si/akademija.  
 
 
 
 

 KULTURA  
 

 

V petek, 27. nov. 2009 po večerni maši 
bo ob 17.30 v prostoru pod cerkvijo 
predaval dr. Edvard Kovač. Naslov 
'Nova solidarnost za civilizacijo lju-
bezni'.  Vabljeni! 
 
 

 

Sveti Miklavž tudi pred letošnjim de-
cembrskim obiskom najmlajših odpira 
sprejemno pisarno v našem župnišču, 
da bi vsi, ki bi mu bili radi podobni v 
darežljivosti imeli kam oddati finančne 
prispevke. Prosim! 
 
 
 
 


