OBVESTILA - VABILA

Oklici:  Aleksander Bobnič (1977),
Pod kostanji, Celje – Sveti Duh in Bina
Pečovnik (1980), Založe, Polzela.
 Rok Ledinšek (1985), Šmatevž,
Gomilsko in Valentina Šebjan (1985),
Polzela. Ludvik Goričan (1983),
Ločica ob Savinji in Urška Florjanc
(1984), Ločica ob Savinji, Polzela.
Danes, v nedeljo 12. jun.
bo sv. maša ob 10.30 na
Gori Oljki. Ob tej uri je v
župnijski cerkvi ne bo.
Danes popoldne ob 17. uri bo v naši
cerkvi tradicionalno srečanje COPZ.
Lepo vabljeni, da jih s poslušanjem
in aplavzom nagradimo za dosedanji
trud in spodbudimo za vztrajanje v
dobrem.
V ponedeljek, 13. junija ob 20. uri bo
v prostoru pod cerkvijo redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta.
V torek, 14. junija ob 20. uri bo srečanje članov župnijske Karitas.
V soboto, 18. junija s pričetkom ob
10. uri bo v župniji Petrovče srečanje
ministrantov dekanije Žalec.
Prihodnjo nedeljo prehajamo na poletni (počitniški) razpored nedeljskih
svetih maš: ob 7. in 10. uri.
V torek, 14. junija 2011, ob 17. uri bo
v Ljubljani pred Državnim zborom
shod v podporo družini. Vabljeni vsi.
Vabi Civilna iniciativa za družino in
pravice otrok. (www.24KUL.si).

Ob 20. obletnici slovenske državnosti
in v hudi krizi, ki jo doživljamo v naši
domovini, so se posamezniki in razne skupnosti odločili pripraviti dan
molitve in posta za domovino. To bo
od torka, 21. junija zvečer do srede,
22. junija zvečer. Pobuda je predstavljena škofom, ki so zamisel podprli.
Pobudi so se pridružili tudi pravoslavni in evangeličanski bratje.
Pobudi, ki jo lahko čutimo kot Božji
namig v tem trenutku naše zgodovine se z veseljem pridružimo prav vsi.
ROMANJE.

V soboto, 18. junija bo 43. narodno
romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. Mašo ob 10.00 bo
vodil celjski škof Stanislav Lipovšek.
Poskrbljeno bo za posebni prevoz,
zato se prijavite! Odhod s Polzele bo
ob 7.30, vračanje z Brezij pa ob 15.00.
Poskrbite za malico!
ORATORIJ 2011.

Od 26. junija do 1. julija:
V tvojo smer. Zgodba črpa vsebino iz knjige vseh
knjig - Svetega pisma - in
pripoveduje o preroku Jonu, ki ga
Bog pošlje v Ninive oznanjat Božjo
besedo. Jona se sprva upira in na
poti svojega iskanja in spreobrnjenja
doživi marsikaj zanimivega. Ob igri,
molitvi, katehezah, ustvarjalnih delavnicah in še čem se bomo družili.
Animatorji tudi zate pripravljajo nepozabno počitniško avanturo.

