OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 8. septembra
je praznik Marijinega
rojstva – mali šmaren. V
župnijski cerkvi bosta
maši bo 7.00 in 19.00.
V soboto, 10. septembra bo v baziliki
Marijinega obiskanja v Petrovčah molitveni dan za duhovne poklice škofije
Celje. Ob 9.00 bo molitvena ura, med
katero bo poseben program za ministrante, ob 10.00 pa sveta maša, ki jo
bo daroval škof dr. Stanislav Lipovšek.
Lepo vabljeni!
Prihodnjo nedeljo prehajamo na običajen razpored nedeljskih maš. Te
bodo do prihodnjega poletja ob 7.00,
9.00 in 10.30.
Pol enajsta maša prihodnje nedelje
bo na Gori Oljki – križeva nedelja. Na
Polzeli ob tej uri maše ne bo.
DANES.

Bazilika Lurške Marije v Brestanici
vabi na srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih to nedeljo, 4. septembra.
Ob 14. uri zbiranje; ob 14.30 rožni
venec; ob 15.00 maša in bolniško
maziljenje, po maši pa še blagoslov
z Najsvetejšim. Srečanje bo vodil dr.
Stanislav Lipovšek, celjski škof. Lepo
vabljeni!
KULTURA.

Kulturno društvo Petrovče in Zlatko
Kerčmar vabita na 6. slikarsko razstavo, ki bo v nedeljo, 11. septembra
ob 16. uri na domačiji Kerčmar.

V soboto, 17. septembra
bo v Stični jubilejna že 30.
Stična mladih, vseslovensko srečanje mladih. Organizator, Društvo SKAM
vabi vse mlade, ki živite
s Cerkvijo in ste njeni živi kamni ter
vam Stična mladih pomeni navdih za
novo šolsko ali akademsko leto, da
na srečanje pripeljete tudi vrstnike.
Še niste bili nikoli na srečanju? 30.
Stična mladih je priložnost za ta korak. Geslo tokratne Stične mladih 'Ne
bi me iskal, če me ne bi že našel' govori o mladih, ki iščejo, gradijo svojo
vero na osebnem srečanju z Jezusom
Kristusom. Jubilejno srečanje prinaša
veliko mero praznovanja, v dopoldanskem času poseben program za
študente s škofom Jurijem Bizjakom,
ob predstavi »Verujem, da si!«, ki so
jo pripravili animatorji, spraševali in
razmišljali o veri v našem življenju.
Več kot 20 delavnic, 30 stojnic, 30
spovednikov, molitev pred Najsvetejšim, nogometni turnir, sv. maša,
koncert Stična banda in več tisoč
nasmejanih in z veseljem napolnjenih
mladih. Pri maši bo govoril vrhovni
predstojnik salezijancev Pascual Chavez, ki prihaja iz Mehike. Somaševanje
škofov in duhovnikov bo vodil nuncij
msgr. Juliusz Janusz.
V popoldanski program vabljene vse
generacije udeležencev Stične mladih
z družinami ali sami.
S Polzele bo posebni avtobus odpeljal
ob 7.30. Prijavite se!

