
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, v nedeljo 5. avgustu, bo na Sv. 
Višarjah romanje treh Slovenij: ma-
tične, zamejske in izseljenske. Glavna 
slovesnost, maša, bo ob 12. uri. Sku-
paj z izseljenskimi duhovniki jo bo 
daroval koprski škof, msgr. Metod 
Pirih. Prijazno vabijo. 
 
 

 

To nedeljo, 5. avgusta ob 19. uri bo  v 
atriju Doma sv. Jožefa v Celju koncert 
klasične glasbe: Andrej Gubenšek, vi-
olina, Godalni kvartet Muzikoterapija, 
Tilen Draksler, klavir ... Vstop prost. 

 
 

 

Bliža se praznik Marijinega vnebo-
vzetja. Polzelani bomo na predvečer, 
14. avgusta, spet romali v Petrovče. 
Rezervirajte si čas, da boste lahko 
zraven. 
 
 

 
Če zmore trgovec skrbeti  
za stalno zalogo,  
zmore vsakdo imeti v zalogi  
dobro voljo, veselje do dela, 
ljubezen do sočloveka in do Boga.  
Tak človek že hodi po poti,  
ki vodi v nebesa.                 (Berta Golob) 
 
 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

Na zbiralno akcijo za beljenje cerkve 
se je odzvalo 19 vernikov. Zbrali so 
1.000 €. Pridružite se jim! 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 
 
 
 
 

Nekaj slovesnosti pred  
iztekom Slomškovega leta: 
 
 

 

* V nedeljo, 12. avgusta, bodo pri sv. 
Križu nad Belimi vodami obeležili 
150. obletnico posvetitve cerkve, ki jo 
je opravil škof Slomšek. Mašo bo ob 
15.00 daroval škof Lipovšek. 
* Na Danijelovo nedeljo, 26. avgusta, 
bo v celjski stolnici ob 10.00 sv. maša, 
povezana z vsebino Slomškovega leta. 
* V petek, 31. avgusta bo ob 17.30 v 
Šentjurju pri Celju molitvena ura za 
duhovne poklice, ob 18.30 pa sv. maša. 
* V soboto, 1. septembra, bo v Laškem 

ob 19.00 sveta maša, nato bo v atriju 
župnišča sledil literarno-glasbeni ve-
čer posvečen bl. Slomšku. 
* 3. septembra v mariborski stolnici 
slovesne večernice in sveta maša.  
* 4. septembra ob 17. uri pred mari-
borski stolnico občinska proslava. 
* Od 9. do 13. septembra v Rogaški 
Slatini duhovne vaje za duhovnike. 
* V sredo 19. septembra, ob 20. uri v 
Veliki dvorani SNG v Mariboru svečana 
akademija z naslovom Čujte zvoniti. 
* 20. septembra ob 18.00 na Ptujski 
gori koncert in sveta maša (metropolit). 
* 22. septembra na Slomškovi Ponikvi 
srečanje učiteljev, vzgojiteljev, staršev 
in katehetov. (Škof dr. Peter Štumpf). 
* Na Slomškovo nedeljo, 23. septembra, 
na prostoru pred stolnico ob relikvijah 
blaženega A.M. Slomška ob 14. 30 mo-
litveno pričevalno srečanje. Program 
bodo vodili sodelavci radia Ognjišče. 
Ob 16. uri bo slovesna sveta maša. 
(Somaševanje slovenskih in sosednjih 
škofov bo vodil apostolski nuncij v 
Sloveniji msgr. dr. Juliusz Janusz. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


