OBVESTILA - VABILA

. PROŠNJA

Na župnišču je nujno potrebno (še
pred zimo) zamenjati strešno kritino
in ob tem poskrbeti tudi za izolacijo
strehe, da bi tako zmanjšali stroške
V Cerkvi na Slovenskem bo od danes, ogrevanja. Upamo sicer na nekaj nenedelje, 2. do nedelje, 9. oktobra 2011 povratnih sredstev Eko sklada, vendar
pod svetopisemskim geslom »Da bo bo večji del spet naša skrb. ŽPS je na
moje razmišljanje vredno prejetih zadnji seji sprejel pobudo, da stopimo
darov« potekal 20. teden za življenje. skupaj in prispevamo po svojih zmožhttp://aktualno.rkc.si/?id=11638. nostih. Zbiranje prispevkov bo kot
Slovesen začetek bo na Brezjah. Ob običajno v župnijski pisarni. Vsem
15. uri molitev za življenje, ob 16. uri darovalcem v imenu ŽPS in ŽGS že
pa sv. maša. Daroval jo bo žpk Janez vnaprej iskrena hvala.
Šilar iz Borovnice.
KULTURA
Danes, 2. oktobra ob 10.30 bo maša
na Gori Oljki. Počastili bomo Rožnovensko Mater Božjo. Vabljeni.

V četrtek po maši molitev za duhovne
poklice. Obstoječim molivcem se z
veseljem pridružite še novi!
V petek častimo Srce Jezusovo. Ob 17.30 izpostavitev Najsvetejšega, rožni
venec, spoved, litanije,
blagoslov z Najsvetejšim. Pridite!
To soboto, 8. oktobra z odhodom ob
7.30 bo letošnje romanje po cerkvah
sv. Marjete. Cena prevoza, kosila in
vsega ostalega je 23 €. Prostih je le
še nekaj mest.
Prihodnjo nedeljo, 9.
oktobra so k maši ob
10.30 lepo vabljeni
bolniki in starejši.
Maševal in govoril
bo g. Janez Bračun, kurat v Domu
upokojencev. Svojci, poskrbite, da
se bodo vaši domači svete daritve
in svetega maziljenja v cerkvi lahko
udeležili!

Mladi župnije Celje - sv. Jožef s sodelovanjem župnijskih in domskih zborov
pripravljajo za soboto, 8. oktobra ob 20.
uri misterij Hugo von Hofmannsthala
'Slehernik'. Režija Jože Planinšek CM.
Igra bo na dvorišču pred Domom.
Skupnost Molitev in beseda Slovenija,
ki deluje na področju nove evangelizacije in hagioterapije ter hodi duhovno
pot prof. Tomislava Ivančića iz Zagreba,
organizira od 14.-16. oktobra seminar
za prosvetne delavce in za vse, ki vzgajajo. Seminar bo v dvorani Teološke
fakultete v Ljubljani z začetki v petek
ob 18. uri in v soboto ter nedeljo ob
9. uri vodil sam prof. Ivančić.
DOBRODELNOST.

Zakonca Mrak iz Rateč, ki sta pred leti
gostovala na Polzeli, pripravljata razstavo svojih izdelkov. V soboto, 8. okt.
bo ob 19.45 v župnijski dvorani v Podutiku dobrodelna dražba lesenega
ljubljanskega zmaja in še nekaterih
drugih izdelkov. Vabljeni.

