
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Danes, v nedeljo, 8. maja bo mašna 
nabirka namenjena za dograditev 
škofijskega doma v Vrbju.    
 
 

 

Danes, v nedeljo, 8. maja ob 15. uri 
bo v Celju srečanje članov MZDP! 
 
 

 

To nedeljo pričenjamo letošnji teden 
molitve za duhovne poklice. Moto: 
»Predlagati duhovne poklice v kra-
jevni Cerkvi«.  
 
 

 

V ponedeljek, 9. maja ob 20. uri bo 
redna seja ŽPS. Člani, odzovite se!    
 
 

 

V četrtek, 12. maja ob 20. uri bo sre-
čanje zakonske skupine. Pridite!   
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 15. maja ob 15. uri 
bo pri sv. Neži v Libojah za dekanijo 
Žalec molitvena ura in sveta maša za 
duhovne poklice. Slovesnost bo vodil 
p. Lavrencij Anželj, frančiškan.   
 
 

 

22. maja ob 15. uri - praznik škofije. 
 
 

 

 ROMANJE  
 
 

 

V soboto, 28. maja bo tradicionalno 
romanje k Mariji Pomočnici kristja-
nov na Rakovnik in Kurešček. Odhod 
izpred cerkve ob 8. uri. Prijavite se! 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cveto, ali se 
 ti ne zdi, da 
 je inštalater 
 že sit tvojih 
 nasvetov? 

 

 

 
 

Zahvala vsem, ki ste 
se v petek odzvali 

vabilu in z molitvijo 
in mašno daritvijo 

počastili križ SDM ! 
 
 

 

Svet, kjer bi bilo vse lepo,  

čisto in nedolžno, ne obstaja.  

Je samo ta svet, na katerem živimo,  

in v tem deluje Bog.          (p. Franc Cerar) 
 
 

 

Biti kristjan pa ne živeti krščansko,  

je navadna hinavščina. 
(sv. Janez Bosko) 

 
 

 

 

 FESTIVAL DRUŽIN.  
 

 

Vsako leto znova v maju dokazujemo, 
da imajo družine velik potencial in da 
je pomemben čas, ki ga družinski člani 
preživijo skupaj. Tisoče obiskovalcev 
Festivala družin se vsako leto veselih 
vrne na svoje domove. Verjetno prav 
zato, ker številni med njimi začno ne-
deljski dan s sveto mašo.  
 

V Zavodu iskreni.net se bodo letos na 
Festivalu družin že petič potrudili po-
nuditi kvalitetne vsebine za otroke in 
starše. Festival bo v nedeljo 22. maja 
v Termah Olimija. Maša bo ob 10.30 na 
glavnem prizorišču v športni dvorani 
Podčetrtek. (Plakat v oglasni deski) 
 
 

 

V župniji Griže tudi letos pripravljajo 
počitnikovanje v Ankaranu za osnov-
nošolcev vseh razredov. Prva skupina 

od 4. do 10. julija; druga skupina od 
10. do 16. julija. Polna cena programa 
znaša 142,00 €. Za prijavljence iz naše 
občine bo del prispevka krila Občina. 
Informacije in prijave: 710 01 30. 

 
 

 


