OBVESTILA - VABILA

Pol enajsta maša bo to nedelje, 11.
septembra, na Gori Oljki. Na Polzeli
ob tej uri maše ne bo. Poromajte!
V ponedeljek, 12. septembra ob 19.
uri bo v prvi učilnici redna seja ŽPS.
Ta teden rednih veroučnih srečanj še
ne bo. Vsi otroci od četrtega razreda
naprej pa so vabljeni, da v ponedeljek,
torek, četrtek ali petek po pouku pridejo v cerkev in opravijo sv. spoved.
Ta četrtek med 12. in 15. uro in v petek med 13. in 16. uro bo v prostoru
pod cerkvijo vpisovanje prvošolcev
k verouku in prodaja veroučnih pripomočkov za vse letnike.
ORGLARSKA ŠOLA.

Orglarska šola sv. Jožefa v Celju vabi
k vpisu za novo šolsko leto 2011/12.
V štiriletnem izobraževanju, ki bo v
letošnjem šolskem letu potekalo po
novem izobraževalnem programu,
boste prejeli široko glasbeno in liturgično znanje s poudarkom na obvladovanju orgelske igre in vokalne tehnike ter poznavanju zborovodskih
in dirigentskih veščin. Vpis do 30.
septembra. Info.: tel. 059 073 800.
ZAČASNI URNIK VEROUKA.
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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.
Jubilejno srečanje (30) prinaša veliko
mero praznovanja. V dopoldanskem
času poseben program za študente s
škofom Jurijem Bizjakom, 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 ... V popoldanski
program vabljene vse generacije udeležencev Stične mladih z družinami
ali sami.
S Polzele bo to soboto, 17. septembra
ob 7.30 odpeljal posebni avtobus. Za
prevoz prispevate 5 €. Hrano in pijačo
imate lahko s seboj. Topla malica pa bo
na razpolago tudi v Stični. Prijavite se!
KATEHUMENAT.

Katehumenat 2011-12 (priprava na
zakramente za odrasle) bo v Domu
sv. Jožefa v Celju vsak torek ob 20.
uri od 4. oktobra 2011, do velike noči
2012. Informacije in prijave na tel.:
059 073 800; info@jozef.si.
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Prihodnjo nedeljo,
18. 9. ob 10.30 maša
ob začetku verouka!

