
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Današnje sv. maše pripravljajo vero-
učenci 5. razreda pod mentorstvom 
njihove katehistinje Mojce. 
 
 

 

Zaradi zimskih počitnic ta teden ne bo 
veroučnih srečanj ne za osnovnošolce 
in ne za mladince.  
 
 

 

V torek, 22. februarja ob 16. uri se v 
Domu sv. Jožefa v Celju prične tečaj 
priprave na krst za starše in botre. 
Predavatelji: Jože Planinšek, mag. 
Srečko Hren, zakonca Matej in Ana 
Pirnat. Po opravljeni pripravi vsak 
udeleženec prejme potrdilo, ki ga 
pred krstom svojega otroka predloži 
domačemu župniku. 

 
 

 

Od tega četrtka do konca 
marca se bodo večerne sv. 
maše pričenjale ob 18. uri.  

 
 

 KULTURA  
 
 

 

Škofija Celje, škof Stanislav Lipovšek 
in dramska skupina »Scena« iz župnije 
Dobrepolje - Videm, vabita vernike 
celjske škofije na uprizoritev drame 
Oskarja Wilda »Saloma«. Predstavi 
znan evangeljski odlomek o smrti 
Janeza Krstnika, ki se dogaja na He-
rodovem dvoru. Gospod Franc Škulj 
župnik župnije Dobrepolje - Videm 
priporoča ogled članom ŽPS, ŽGS, 
cerkvenim pevcem, bralcem, starej-
šim ministrantom, mladim in drugim 
župnijskim sodelavcem… Predstava 
bo v nedeljo, 27. februarja 2011 ob 
18. uri v Unionski dvorani Celjskega 
doma. Vstopnine ne bo, zaželeni pa 
so prostovoljni prispevki.  

 

 

 DOBRODELNI KONCERT 
 
 
 

 

 

 

Dekanijska Karitas vabi v ponedeljek, 
7. marca. 2011, ob 19.30 na 15. dobro-
delni koncert "Z roko v roki", ki bo v 
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 
Na letošnjem koncertu bodo nastopili: 
Orkester Goličnik, Rok Šošter, ansam-
bel Vikend, Marjan Zgonc, Slovenski 
ekspres, Sanja Polšak Pesan, Robert 
Goter, Manca Špik, Ansambel bratov 
Avbreht, Miha Alujevič in Ansambel 
bratov Dobrovnik. Vstopnice dobite 
v zakristiji ali župnišču in na blagajni 
eno uro pred koncertom. Vabljeni! 
 
 

 

Nič kolikokrat ostajamo 
blokirani v svojih 
odnosih, ko pričaku-
jemo »prvi korak«. Ne 
smemo dopustiti, da se 
sovražnost kristalizira v 
nas; da nitke postanejo vrvice in da 
vrvice postanejo vezi. 
 
 

 IZ IZJAVE SLOVENSKIH ŠKOFOV 
 
 

 
 

 

... Dogajanje, povezano s poslovanjem 
mariborske nadškofije, poskušamo ra-
zumeti kot Božji poziv, da vse delovanje 
Cerkve na Slovenskem še naprej opi-
ramo predvsem na velikodušnost in 
prostovoljstvo naših duhovnikov in 
vernikov. Tako je bilo v minulih deset-
letjih in bo ostalo še naprej, kar pa ne 
izključuje pametnega in odgovornega 
gospodarjenja s premoženjem, ki nam 
je zaupano, pač pa nam nalaga dolžnost, 
… da bo namembnost teh sredstev za 
pospeševanje pastoralnih dejavnosti 
v celoti spoštovana in dovolj jasno 
razvidna. 

 
 

 

 


