
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 

V ponedeljek, 9. aprila bo poleg maš 
v župnijski cerkvi (7.00 in 10.30) tudi 
maša na Vimperku (15.00). Vsi lepo 
vabljeni! Pridružimo 
se učencema na poti 
v Emavs! Srečajmo 
se z brati in sestrami 
in si povejmo veselo 
novico o odrešenju. 
 
 

 

Dnevi v tem tednu 
se imenujejo 'v velikonočni osmini'. 
Vabijo nas k živemu spominjanju in 
življenju iz velikonočne skrivnosti. 
 
 

 

V nedeljo, 15. aprila ob 10.30. bo pr-
va letošnja maša na Gori Oljki. Ob 
tej uri maše na Polzeli ni.  
 
 

 

V sredo, 11. aprila bo v Zavodu A. M. 
Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mari-
boru, teološki simpozij z naslovom 
Ali in zakaj nas je verne strah?  

 
 

 

Kjer žari Božja ljubezen, ne more 
nobena skala teme zatemniti luči 
življenja.   
 
 

 

 VSTAJENJE 
 

 

  

Kakor je nekdaj 
Marija, prestrašena 
ob angelskem 
sporočilu, sprejela 
naznanilo Kris-
tusovega rojstva, 
tako sedaj Marija Magdalena in Marija, 
mati Jakobova, in Saloma prestrašene 
sprejemajo angelsko vest o Jezusovem 
vstajenju. Žene so vztrajale z Gospodom 
v trpljenju; zato so bile prve deležne 
novice o slavi vstajenja. 

 
 

 

 SREČANJE MLADIH  
 
 
 
 

Od 28. aprila do 1. maja 
bo v Ljubljani mednarodno srečanje 
mladih: 'Romanje zaupanja na zemlji', 
ki ga v sodelovanju z ljubljanskimi 
župnijami in mladimi prostovoljci 
pripravlja redovna skupnostjo bratov 
iz Taizéja. Srečanje je priložnost, da 
mladi štiri dni preživijo v skupnosti 
kristjanov iz vse Evrope in Slovenije. 
Mlade bodo gostile župnije in družine 
v Ljubljani. Nastanitev pri družinah 
bo zelo preprosta: mladi naj s seboj 
prinesejo spalno vrečo in podlogo za 
ležanje (armafleks). Priporočamo, da 
se mladi srečanja udeležijo za vse 4 
dni. Prijave zbirajo do 13. aprila. Več 
informacij in prijavnica se nahaja na 
www.taize-slovenija.si, kjer je tudi 
program srečanja.  
 
 

 

Ministranti so vabljeni na streetball, 
ki se bo odvijal 12. maja 2012 v Želim-
ljah od 9. do 14. ure. Več informacij 
pri animatorjih Robiju in Dragu. 
 
 

 

Letošnje srečanje mladine na Škofija 
festu celjske škofije bo 21. aprila v 
Šoštanju. Zbirati se bomo začeli ob 9. 
uri pri mestni cerkvi, ob 9.30 bo sveta 
maša, po njej pa tekmovanje v raznih 
športih in kvizu na temo bl. Antona 
Martina Slomška. Dogovori in prijave 
pri katehistinji Andreji. 
 
 

 

 KULTURA  
 
 
 
 
 

V gasilskem domu v Drešinji vasi je 
tudi letos razstava velikonočnih jedi. 
Še 8. in 9. aprila od 9. do 19. ure. 
 
 

 

V cerkvi sv. Jožefa v Celju bo v petek, 
13. aprila ob 19.15 orgelski koncert 
Petra Köváry iz Madžarske. 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  


