OBVESTILA - VABILA

Danes, 10. aprila z mašo ob 10.30 bo
Župnijska karitas Polzela obhajala
20-letnico obstoja. Maševal in govoril
bo g. Rok Metličar, predsednik Škofijske karitas Celje. Vsem članom, sedanjim in bivšim, se za požrtvovalno
delo za ljudi v stiski zahvaljujemo in
želimo, da bi jim tudi v prihodnje ne
primanjkovalo volje, pripravljenosti
in veselja v službi razdajanja!
V ponedeljek, 11. aprila ob 19. uri bo
v prostoru pod župnijsko cerkvijo
redna seja vseh članov ŽPS.
V torek, 12. aprila ob 19. uri bo v veroučni učilnici pod cerkvijo sestanek
za starše letošnjih prvoobhajancev.
V sredo ob 6.30 in v petek
ob 18.30 bo pobožnost križevega pota v žup. cerkvi.
V četrtek, 14. aprila ob 20. uri bo srečanje zakonske skupine.
V soboto, 16. aprila ob 10. uri se bo
pričel tradicionalni romarski križev
pot z Vimperka na Goro Oljko. Lepo
vabljeni verniki vseh generacij!
Prihodnjo nedeljo, 17. aprila bodo
blagoslovi zelenja, butaric in oljčnih
vejic pri vseh mašah. Pred mašo ob
9. uri bo obred opravljen na platoju
pred cerkvijo, zato počakajte zunaj!
RADIJSKI MISIJON

To nedeljo, 10. aprila se pričenja 6.
radijski misijon. Moto: 'Spreobrni se
in veruj evangeliju!' Pripravljajo ga
duhovniki iz neokatehumenata in

upokojeni ljubljanski nadškof Alojz
Uran. V povezavi s tem misijonom bo
tudi dekanijski spovedni dan, v petek,
15. aprila v Petrovčah.
DOBRODELNOST

Župnijska karitas Polzela
sporoča: To in prihodnjo
nedeljo pred vsako mašo
bomo prodajali rože iz barvnega krep
papirja (primerne za okrasitev butar)
in voščilnice za Veliko noč. Izberite,
cene niso visoke, pomagali pa boste
s temi darovi ljudem v stiski!
Župnijska karitas Polzela bo tudi letos
v soboto, 16. aprila (na sejmu TD), in
v nedeljo, 17. aprila (pred ž. cerkvijo)
ponujala butarice. Izkupiček bo šel v
dobre namene.
V četrtek, 14. aprila ob 15. uri bo v župniji organizirana delavnica za izdelavo
butaric.
Kakor že vrsto let bo na cvetno nedeljo
mogoče kupiti tudi oljčne vejice. Dar
zanje bo namenjen dograditvi Don
Boskovega centra v Celju.
KULTURA

KUD Polzela in vokalna skupina in
spiritu iz Vojnika vabita na koncert,
ki bo danes, v nedeljo, 10. aprila, ob
17. uri v Kulturnem domu na Polzeli.
Vstopnina: odrasli 5 €, študentje in
dijaki 3 €.

Jezus je zaklical z
močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven.

