OBVESTILA - VABILA

Oklici: Simon Vidmajer, Založe in
Andrejka Aleš, Založe (Laško).
V četrtek, 23. septembra bomo pričeli tridnevnico ob prazniku bl. A. M.
Slomška. Pri vseh mašah do nedelje
bodo razmišljanja ob motu 'Kdor
ubogim daruje, Bogu posojuje'.
25. septembra ob 9.00 bo na Ponikvi
shod katoliških pedagogov.

SLOMŠKOVO SLAVJE

Ob spominu na 210. obletnico rojstva blaženega A. M. Slomška bo v
nedeljo, 26. septembra
2010, pred Slomškovo
rojstno hišo v Slomu slovesno obhajanje slomškove nedelje. Slovesnost
se bo začela ob 15. uri z molitveno
uro, ob 16. uri pa bo somaševanje,
ki ga bo vodil nadškof in metropolit
dr. Franc Kramberger. Vabljeni!

ŽIVI ROŽNI VENEC

Na zadnji seji ŽPS smo
izpostavili zelo veliko
potrebo po molitvi za
duhovnike in nove duhovne poklice. Sklenili
smo, da vas povabimo k poživitvi te
molitve in k aktivnemu sodelovanju
v župnijskem in slovenskem merilu.
Ena od takih možnosti je 'živi rožni
venec' - vsak dan iz ljubezni do Jezusa
Kristusa in Marije, Kraljice duhovnih
poklicev, zmolite desetko rožnega
venca, ki vam jo določimo ali pa darujete Bogu v ta namen trpljenje tistega
dne! Desetko zamenjate vsak mesec,
kakor je označeno v molitveni izkaznici. Septembra molimo desetko 'ki
si ga devica od Svetega Duha spočela'.
Če bi želeli še kakšno pojasnilo, oz.
se pridružili, pišite na naslov: 'Živi
Rožni Venec, Frančiškanski samostan,
Brezje 72, 4243 Brezje.
DOBRODELNOST

V četrtek 23. septembra med 7. in 13.
uro bo na Polzeli spet krvodajalska
akcija - tokrat v novi telovadnici OŠ.

IZOBRAŽEVANJE

V letu, ko je bil v Celju
na Evharističnem kongresu za blaženega razglašen Lojze Grozde,
pripravljajo v Domu sv. Jožefa v Celju
sklop treh večerov, na katerih bodo
predstavili njegovo življenjsko pot ter
odnos do Boga in sočloveka. Predavanja bodo priložnost tudi za osebno
poglobitev vere. Prvo predavanje bo
v četrtek, 30. septembra, ob 19. uri.
MePZ 'Oljka'

MePZ 'Oljka' vabi na avdicijo, oz. prvo
srečanje vse, ki se zboru želijo priključiti v letošnji, jubilejni 20. sezoni, v
petek, 24.09. ob 20. uri, v mali dvorani
Kulturnega doma na Polzeli.
Orglarska šola sv. Jožef nad Celjem
vabi k vpisu za šolsko leto 2010/11.
V štiriletnem izobraževanju boste
prejeli široko glasbeno in liturgično
znanje. Vpis poteka do 22. septembra 2010. (Tel. 059 073 800).

