OBVESTILA - VABILA

V torek, 30. avgusta ob 9. uri bo pri
Sv. Jožefu v Celju pastoralni tečaj z
naslovom 'Pravičnost v ljubezni'. K
udeležbi lepo vabljeni katehetski in
pastoralni sodelavci.
V soboto, 3. septembra s
pričetkom ob 9. uri, bo
na Rakovniku v Ljubljani, jesensko srečanje animatorjev
oratorija. Prijave zbirajo do 27. 8. na
http://www.oratorij.net/jsao-prijava.
Prispevek za vsakega animatorja je
2 €. S seboj ponesete: izdelke, zastavo,
majico, fotografije, ki jih boste razstavili na tržnici in tako predstavili
svoj oratorij. Bodite oblečeni v vaše
oratorijske majice.

Komisija Pravičnost in mir lepo vabi,
da v času od četrtka, 1. septembra na
naši upravni enoti oddamo podpis za
družinski referendum. V času uradnih
ur prinesimo osebni dokument in pred
uradnikom podpišimo pobudo za sklic
družinskega referenduma. Z oddanim
podpisom katoličani izražamo trdno
prepričanje, da mora država ohraniti
vrednoto družine in z zakonom ne sme
odvzeti temeljne naravne in človekove
pravice otroka do matere in očete.
KULTURA.

Kulturno društvo Andraž organizira,
danes, 28. avgusta ob 14.30 tradicionalno 28. družinsko petje pod motom
'Peli so jih mati moja'. Prireditev bo
na igrišču v Andražu nad Polzelo, v
slučaju slabega vremena pa v domu
krajanov. Nastopilo bo 17 rodbinskih
pevskih skupin.

APOSTOLAT MOLITVE

SEPTEMBER
Splošni: Za učitelje, da bi
znali posredovati ljubezen do
resnice in vzgajati za resnične
moralne in duhovne vrednote.
Misijonski: Da bi krščanske skupnosti, razpršene po azijski celini, goreče
oznanjale evangelij in radostno pričevale za vero.
Slovenski: Da bi naše vzgojne ustanove znale in hotele posredovati mladim
izobrazbo pa tudi spoštovanje splošno
priznanih človeških vrednot.
Bazilika Lurške Marije v Brestanici
vabi na srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih v nedeljo, 4. septembra.
Ob 14. uri zbiranje; ob 14.30 skupni
rožni venec; ob 15.00 maša in bolniško
maziljenje, po maši pa še blagoslov z
Najsvetejšim. Srečanje bo vodil celjski
škof, dr. Stanislav Lipovšek. Prosimo,
da omogočite prihod na srečanje
vsem, ki so vaše pomoči potrebni.
Lepo vabljeni!
DOBRODELNOST.

Župnijska karitas Polzela kliče
k sodelovanju v akciji ‘Otroci
nas potrebujejo’, v kateri Škofijska karitas Celje zbira sredstva za
šolske potrebščine. Vsak dar za lepšo
prihodnost otrok bo dobrodošel. Pomagali bomo 1881 otrokom (20.739
zvezkov, 236 torb, razni šolski pribor
in potrebščine). Na voljo so položnice,
račun: 0600 0097 7538 266, referenca:
0000000291412, namen: ‘Otroci nas
potrebujejo’.

