
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Prve tri dni tega tedna ob 19. uri bo 
izdelovanje rož iz papirja za Karitas, 
oz. za izdelavo butarice.   
 
 

 

V četrtek, 31. marca po maši bo mo-
litev za duhovne poklice in blagoslov 
z Najsvetejšim. 
 
 

 

V petek, 01. aprila ob 18.30 bo češ-
čenje Srca Jezusovega. Priložnost bo 
tudi za sv. spoved. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 03. aprila ob 15. 
uri bo na Gori Oljki sprejem novih 
kandidatov v vrste Malteške pomoči 
Slovenije.   
 

 

Križ je znamenje ljubezni,  

križ je jamstvo odpuščanja.  

Ljubezen, ki je ne napaja,  

ne hrani križ, ni prava 

 ljubezen, temveč le 

kratkotrajno čustvo. (p. Pij) 
 
 

 

   V sredo ob 6.30 bo  pobož-
nost križevega pota. Lepo vabljeni!  

 
 

 

Čas pred veliko nočjo je prava prilož-
nost za dobro spoved. Da pa ta lahko 
doseže svoj namen, se moramo nanjo 
lepo pripraviti. Kadarkoli pristopamo 
k temu zakramentu, upoštevajmo 
naslednjih pet »P-jev« in zakrament 
sprave z nebeškim Očetom bo v nas 
rodil novo veselje in srečo. 
 

* Premislim grehe (izprašamo vest) 
* Pokesam se jih (kesanje) 
* Poboljšanje sklenem (trdni sklep) 
* Povem grehe duhovniku (spoved) 
* Pokoro opravim (zadoščevanje) 

 

vabi na »Škofija 
fe(j)st«, škofijski 
dan mladih, ki 
bo to soboto, 2. 

aprila 2011, v Celju pri salezijancih 
(BI. A. M. Slomšek). Dogajanje se bo 
začelo dopoldne, z zbiranjem ob 9. 
uri, zaključilo pa popoldne okrog 
15. ure. Uvod v srečanje bo skupna 
sv. maša, ki jo bo daroval in mlade 
nagovoril celjski škof, dr. Stanislav 
Lipovšek. Sledil bo kviz o Pedru Opeki 
in srečanje z gostom Mauriciem Lazar-
jem, nekdanjim narkomanom, ki je 
prekinil s prejšnjim načinom življenja 
in začel dobesedno na novo. Vzpored-
no bo potekalo tekmovanje v športnih 
panogah. S Polzele, izpred cerkve, bo ob 
8.30 odpeljal posebni, brezplačni avto-
bus. Mladi, pridružite se! 

 
 
 
 
 
 

 

 APOSTOLAT MOLITVE  
 

 

APRIL 2011 
 

Splošni: Da bi Cerkev z verodostojnim 
oznanjevanjem evangelija znala dati 
novim generacijam vedno nove raz-
loge življenja in upanja. 
 

Misijonski: Da bi misijonarji z oznan-
jevanjem evangelija in pričevanjem 
življenja znali prinesti Kristusa tistim, 
ki ga še ne poznajo.  
 

Slovenski:  Da bi se radi udeležili veli-
konočnih obredov in ob njih bolje spo-
znavali Kristusov odrešenjski načrt.  
 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

V Gallusovi dvorani Cankarjevega do-
ma v Ljubljani bo danes, v nedeljo, 27. 
marca ob 17.00 dobrodelni koncert 
Slomškove ustanove. Moto: 'Objem 
življenju'. Vabljeni! 

 
 

 ŠOM 


