STIČNA 2010

OBVESTILA - VABILA

Današnja nedelja je križeva. Kakor
običajno na ta praznik bo slovesna
maša na Gori Oljki in sicer ob 10.30.
Ob tej uri je na Polzeli ne bo.
V ponedeljek, 13. septembra ob 19. uri
bo v prostoru pod cerkvijo seja ŽPS!
V četrtek, 16. septembra ob 19.30 bo
sestanek Župnijske karitas Polzela.
Ta torek ob 17. uri in v nedeljo, 19. 09.
ob 15.30 bosta maši tudi na Gori Oljki.
OPZ 'CEKINČKI'

Kot se je začelo šolsko in veroučno
leto, bomo začeli
tudi s pevskimi vajami. Zato vabimo
v petek ob 15.00 vse 'stare' in 'nove'
pevce, da se pridružite pevskim vajah v učilnici pod cerkvijo. Če kdo v
petek ne more priti, pa je za petje v
OPZ vseeno zainteresiran, naj to sporoči zborovodkinji Mateji na številko
031-749-140 ali na elektronski naslov: matejastrr@gmail.com. Čaka nas
veliko vaj, nastopov in obilo zabave.
URNIK VEROUKA 2010/11
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To soboto, 18. septembra bo srečanje
slovenske mladine v Stični. S Polzele
bo ob 7.30 odpeljal posebni avtobus.
Mlade vabim, da se pridružijo in preživijo lep dan v prijetnem vzdušju in
bogatih doživetjih. Prijave se zbirajo
v župnišču. Cena prevoza 5 €.
DOBRODELNOST

V letošnjem letu praznujemo 20 - letnico delovanja
Karitas na področju mariborske metropolije. Obletnico želimo obeležiti
z dobrodelnim koncertom »Podari
upanje«, ki bo v ponedeljek, 13. sept.
2010, v Veliki dvorani Slovenskega
narodnega gledališča Maribor (SNG)
ob 20.00 uri. Poleg praznovanja želimo s koncertom zbrati sredstva za
plačilo položnic vsem tistim, ki zaradi
stečajev ali nerednih dohodkov potrebujejo pomoč Karitas. Koncert bo
med drugimi v živo prenašal Radio
Ognjišče. Cena vstopnice je 10 EUR.
Ves čas dobrodelnega koncerta bo
možno prispevati svoj dar na tel. št.:
0590 80 700. Sodelavci Karitas bodo
hvaležni za vsak klic dobrote.
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