25. MAREC.

OBVESTILA - VABILA

Nahajamo se v tednu družine, ki traja
od praznika sv. Jožefa do Gospodovega oznanjenja. Letošnji moto je: »To
delajte v moj spomin«.
To nedeljo, 21. marca 2010 bo mašna
nabirka 'namenska' - oddana bo za
organizacijo Evharističnega kongresa
v Celju, 13. junija.
V sredo, 24. marca z začetkom ob 15.
uri bo v veroučni učilnici delavnica
za izdelovanje butar.
Škofija Celje vabi na 24 ur češčenja
Najsvetejšega v cerkvi sv. Jožefa nad
Celjem: od četrtka, 25. 03 ob 19.00 do
petka, 26. 03 do 19. ure. Po pripravljenem razporedu je dekanija Žalec
na vrsti v petek od 04. do 06. ure.
Odzovite se in pridite!

Gospod, naj po
angelovem
oznanjenju
Tvoj Sin zaživi
tudi v mojem srcu.
Naj »vzcveti« v meni
novo in polnejše življenje.
Za večerno mašo pripravljajo otroci
poseben priložnostni program!
DOBRODELNOST

Župnijska karitas Polzela vas spodbuja k nakupu velikonočnih voščilnic,
ki jih bo nudila ob vseh mašah.
Na cvetno nedeljo bodo pred vsemi
mašami na razpolago butare in oljčne
vejice. Prispevek za butare bo namenjen Karitas, za oljčne vejice pa novogradnji cerkve v Celju.
ŽUPNIJSKI KVIZ

V petek, 26. marca bo v okviru radijskega misijona spovedni dan. Za našo
dekanijo bodo duhovniki na razpolago
v Petrovčah od 11. do 20. ure.
V soboto ob 10. uri bodo iz cerkve na
Vimperku proti Gori Oljki krenili verniki, ki tudi letos načrtujejo opraviti
tradicionalni romarski križev pot.
Boste zraven? Dobrodošli!
V nedeljo, 28. marca bodo blagoslovi
butar in oljčnih vejic pri vseh mašah,
slovesno pred cerkvijo pa ob 9.uri.
Velikonočno spovedovanje v naši župniji bo tudi prihodnjo nedeljo, 28.3.,
od 6.45 do 11.30 ure. Odzovimo se!

V soboto po večerni maši bo več ekip
mladih in odraslih sodelovalo v župnijskem kvizu o Janezu M. Vianeyu.
Zaželeni so poslušalci in navijači!
PRIREDITVE

Turistično društvo občine Polzela vabi
na spomladanski sejem, ki bo v soboto, 27.03.2010 od 9. do 13. ure na
parkirišču ob občinski stavbi. Lepo
vabljeni med velikonočne dobrote
naših kmetij; na voljo bodo tudi izdelki z velikonočno dekoracijo; v živo
bo potekal prikaz izdelovanja pirhov
in rož iz papirja. V primeru dežja bo
sejem in program v mali telovadnici
Osnovne šole Polzela.

