OBVESTILA - VABILA

Molitveni dan za duhovne poklice za
celjsko škofijo bo letos v soboto, na
praznik Marijinega rojstva, 8. sept.
v Petrovčah. Ob 9. uri bo molitvena
ura za duhovne poklice, med katero
bo poseben program za ministrante.
Ob 10. uri bo celjski škof vodil somaševanje duhovnikov. Lepo vabljeni!
V nedeljo, 9. septembra 2012, bo na
Ljubnem ob Savinji Škofijski misijonski dan za celjsko škofijo. Pričel se bo
ob 10. uri v župnijski cerkvi s sveto
mašo (škof dr. Stanislav Lipovšek).
Po maši se bo dogajanje preselilo na
prireditveni prostor blizu cerkve, kjer
bo najprej poskrbljeno za telesno
okrepitev (golaž po simbolični ceni),
nato se bo začel kulturno-zabavni
program z znanimi skupinami iz Ljubnega in doline. Program bo prepleten s pogovorom s sestro Ljudmilo
Anžič, misijonarko v Kambodži in z
misijonsko tombolo.
APOSTOLAT MOLITVE

SEPTEMBER
Splošni: Da bi politiki
vedno delovali po načelih
poštenja, osebne integritete in ljubezni do resnice.
Misijonski: Da bi bili ljudje v krščanskih občestvih pripravljeni bolj pomagati najrevnejšim Cerkvam, skrbeli
za misijonarje, duhovnike, laike in za
konkretne vire pomoči.
Slovenski: Da bi učitelji in vzgojitelji
posredovali učencem ne samo znanje,
temveč tudi vzgajali v njih čut za vse,
kar je lepo, dobro in pošteno.

Tudi letos bo na
srečanje mladih
v Stično, v soboto,
15. septembra s
Polzele odpeljal posebni avtobus. Odhod izpred cerkve ob 7.45. Cena 6 €.
Prosim za čimprejšnje prijave!
KOLEDAR DOGODKOV

* 2. septembra ob 11. uri
blagoslov in odprtje obnovljenih prostorov glasbene šole Cecilija,
staro župnišče na Polzeli.
* 2. septembra ob 14.30 v Brestanici
škofijsko srečanje bolnikov, invalidov
in ostarelih. Srečanje vodi škof.
* 3. septembra v mariborski stolnici
slovesne večernice, sv. maša - Slomšek.
* 4. septembra ob 17. uri pred spomenikom A. M. Slomška ob mariborski
stolnici občinska proslava.
* 7. septembra ob 19. uri v atriju Doma
sv. Jožefa v Celju koncert Michaela
Grubeja, violina in Andraža Slakana,
klavir, orgle. Vstop prost.
* 7. septembra ob 20. uri sestanek
polzelskih zborovodij in organistov.
* 8. septembra ob 9. uri v Petrovčah
škofijski molitveni dan za duh. poklice.
* 8. septembra pri maši ob 19. uri sodelovanje vseh polzelskih organistov.
* 8. septembra ob 20. uri pri Komendi
na Polzeli koncert Godbe Zabukovica.
V primeru dežja v Kulturnem domu.
* 9. septembra od 10. ure naprej v
Ljubnem ob Savinji misijonski dan z
dobrodelno misijonsko tombolo.
* Od 9. do 13. septembra v Rogaški
Slatini duhovne vaje za duhovnike.
* 10. septembra ob 19. uri redna seja
polzelskega župnijskega sveta.

