OBVESTILA - VABILA

KOLEDAR DOGODKOV

Prihodnjo nedeljo, 16. septembra ste
vsi prijazno vabljeni na Goro Oljko,
da ob prazniku povišanja sv. Križa
počastimo znamenje odrešenja in
skupaj obhajajmo žegnanjski dan.
Ob 10.30 bo p. Janez Sraka, magistrali kaplan SMVR, daroval slovesno
sv. mašo v čast sv. Križu. Maša pa bo
potem še ob 15.30.
VEROUK 2012/13

Veroučno leto pričnemo s sveto mašo
v nedeljo, 16. septembra. Ta teden pa
bomo uporabili za pripravo. V ponedeljek in torek od 13. do 16. ure bo
spovedovanje v župnijski cerkvi. V
četrtek od 12. do 16. ure in v petek
od 14. do 17. ure prijava novih veroučencev in nakup pripomočkov za
vse razrede. Začasni urnik verouka:
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To soboto, 15. 9.
bo v Stični tradicionalno vseslovensko srečanje
mladih. Tudi s Polzele bo vozil posebni avtobus. Odhod izpred cerkve
ob 7.45. Cena 6 €. Prosim, prijavite se
v župnišču ali pri katehistinji Andreji.

* Nedelja, 9. septembra
od 10. ure naprej v Ljubnem ob Savinji škofijski misijonski dan
z dobrodelno misijonsko tombolo.
* Od 9. do 13. septembra v Rogaški
Slatini duhovne vaje za duhovnike.
* 10. septembra popoldne sv. spoved.
* 10. septembra ob 19. uri redna seja
polzelskega župnijskega sveta.
* 11. septembra popoldne sv. spoved.
* 11. septembra ob 19. uri redna seja
članov Župnijske karitas Polzela.
* Četrtek, 13. septembra od 12. do 16.
ure prijava otrok k verouku in nakup
veroučnih pripomočkov.
* Četrtek, 13. septembra po večerni
maši sestanek katehistinj.
* 14. septembra ob 9. uri pri sv. Jožefu
v Celju jesenski pastoralni tečaj.
* V petek, 14. septembra od 14. do 17.
ure prijava otrok k verouku in nakup
veroučnih pripomočkov.
* 14. septembra ob 20.00 pri sv. Jožefu
v Celju uprizoritev 'Slehernika'.
* 15. septembra ob 9.30 Stična mladih.
* 16. septembra z mašo ob 9. uri na
Polzeli začetek veroučnega leta 12/13.
* 16. septembra ob 10.30 sv. maša na
Gori Oljki - križeva nedelja. Mašuje
magistrali kaplan SMVR p. J. Sraka.
* Nedelja, 16. septembra krščena Nace
D., Lokovica in Ajda P.Z., Breg pri P.
* 16. septembra ob 15. uri v Marijini
cerkvi v Celju srečanje članov MZDP.
* Nedelja, 16. septembra maša gibanja
Pot. Ob 15.30 na Gori Oljki.
* 19. septembra ob 20. uri v Mariboru
akademija v čast A. M. Slomšku.
* 21. septem. informativni dan na KPŠ.

Zbiramo prijave za prevoz na Slomškovo proslavo v Maribor, 23. sept. ob 13. 00.

