
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 

V ponedeljek, 2. aprila bo v prostoru 
pod cerkvijo redna seja ŽPS. 
 
 

 

V sredo, 4. aprila ob 6.30 še zadnji 
jutranji križev pot v letošnjem postu.   
 
 

 

V četrtek, 5. aprila ob 9. uri vabljeni 
h krizmeni maši v celjsko stolnico.   
 
 

 

V četrtek, 5. aprila ob 19. uri se bodo 
v župnijski cerkvi pričeli obredi veli-
kega četrtka.    
 
 

 

V petek, 6. aprila dopoldne bo obisk 
bolnikov in ostarelih po domovih. Ne-
katere izmed teh obiskujemo redno 
ob prvih petkih, mnoge druge, ki ne 
morejo v cerkev, želimo obiskati vsaj 
ob tej priliki. Prijavite se!   
 
 

 

V petek, 6. aprila ob 15. uri bo v cer-
kvi na Gori Oljki križev pot.     
 
 

 

V petek, 6. aprila ob 19. uri se bodo 
v župnijski cerkvi pričeli obredi veli-
kega petka. Prijazno vabljeni. 
 
 

 

V soboto, 7. aprila ob 7. uri bo pred 
župnijsko cerkvijo blagoslov ognja 
in prižiganje gob, v stari cerkvi pa iz-
postavitev Najsvetejšega.   
 
 

 

V soboto, 7. aprila ob 11., 13.,14., 15. 
in 16. uri bodo blagoslovi velikonoč-
nih jedil.  Ves dan bo tudi molitev pri 
božjem grobu. Ne pojdite mimo!  
 
 

 

V soboto, 7. aprila ob 20. 
uri bo pričetek veliko-
nočne vigilije. 
 
 

 

V nedeljo, 8. aprila ob 6. 
uri bo vstajenjska pro-
cesija in potem maše ob 
6.30, 9.00 in ob 10.30.  

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

Vrednota, april: VEČNOST 
 

»Ves svet je lepo, bogato polje, 
na katerem lahko vsi za dolgo večnost žan-
jemo. Vsak stan je božja njiva, ki jo je Bog 
človeku v obdelovanje dal. Dobra dela pa 
so tisto snopje, ki ga bomo nekoč ponesli v 
večnost za plačilo.«  
 

Molimo za milost, da bi se zavedali darov 
življenja in bili vedno pripravljeni na našo 
zadnjo uro! Naj nebeški Oče sprejme k sebi 
naše drage rajne brate in sestre. 
 
 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

   

APRIL 
 

Splošni:  Da bi mnogo 
mladih ljudi zaslišalo 
Kristusov klic in mu  
sledilo po poti duhov- 
ništva in redovniškega življenja. 
 

Misijonski: Da bi bil vstali Kristus zna-
menje zanesljivega upanja za može in 
žene afriške celine. 
 

Slovenski:  Da bi po zgledu Jezusovih 
apostolov in prvih kristjanov znali 
prepričevalno živeti in oznanjati res-
nico o Jezusovem vstajenju.  
 
 
 

 

  VELIKONOČNI VIGILIJI  
 
 

 
 

 

Luč  velikonočne sveče ne prehaja samo 
iz rok v roke, ko verniki prižigajo svoje 
sveče, temveč tudi od srca do srca, da 
bi z velikonočnim vstajenjem objela ves 
svet. Ta luč spremlja kristjana od krsta 
s krstno svečo do smrtni. 
Tako je in naj bo plamen 
sveče znamenje vere v 
Kristusa, v večno življenje; 
v večno luč.  

 
 
 

 
 
  

 
 


