OBVESTILA - VABILA

ROMANJE.

Oklici:  Damjan Herodež, Sv. Lovrenc, Prebold in Alenka Terglav, Polzela;  Denis Palir, Polzela in Lucija
Rogel, Kaplja vas, Prebold.

V soboto, 18. junija bo 43. narodno
romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. Mašo ob 10.00 bo
vodil celjski škof Stanislav Lipovšek.

To nedeljo, 5. junija z mašo ob 10.30
bomo zaključili veroučno leto. Pri
isti maši bo tudi sprejem in potrditev novih ministrantov.

Ni najbolj strašna stvar krutost;
hujša je ravnodušnost,
ker je neozdravljivo
zlo. (Arthur Schnitzler)

Prihodnjo nedeljo bo maša ob 10.30
na Gori Oljki. V župnijski cerkvi je ob
tej uri ne bo. Vabljeni na Oljko.
Prihodnjo nedeljo, 12. junija ob 17.
uri bo v župnijski cerkvi na Polzeli
tradicionalna revija COPZ.

KULTURA.

KUD Polzela vabi na odprtje likovne
razstave 5. slikarski EX-tempore Polzela 2011, v petek, 10.6.2011, ob 19.
uri, v mali dvorani kulturnega doma
Polzela.
KUD Polzela vabi tudi na 13. srečanje
malih vokalnih skupin, ki bo v soboto, 11.6.2011, ob 17. uri na Vimperku.
V primeru slabega vremena bo prireditev v kulturnem domu na Polzeli.

V torek, 14. junija 2011, ob 17. uri bo
v Ljubljani pred Državnim zborom
shod v podporo družini. Vabljeni vsi:
mame, očetje, starši otrok, mladi, starejši, pevci, narodne noše itd. Vabi
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok. (www.24KUL.si).
Ob 20. obletnici naše države se pripravlja od torka, 21. junija, zvečer do
sredo, 22. junija, zvečer dan molitve
in posta za domovino.

Od 8. do 12. junija bo v Mestnem kinu
Metropol Celje na sporedu film 'Božji
možje'. Posnet je po resničnih dogodkih iz leta 1996, ko so v nemirih v
Alžiriji ugrabili in usmrtili osem francoskih menihov, ki so v samostanu
visoko v gorah Magreba v slogi živeli
z lokalnim muslimanskim prebivalstvom ter skrbeli za žrtve vojne med
skrajnimi islamisti in vojsko.
Film je dobitnik velike nagrade žirije
festivala v Cannesu 2010. Je sočuten
poziv k spravi in medkulturnemu
razumevanju ter subtilna, človečna
študija religije in vzgibov verujočih.

