KOLEDAR DOGODKOV

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
Daniel Povše, Š. in Ana Marovt, L.
To nedeljo, 16. septembra ob 10.30
vabljeni na Goro Oljko na slavje ob
prazniku povišanja sv. Križa. Maševal
bo p. Janez Sraka, magistrali kaplan
SMVR. Maša bo potem še ob 15.30.
Ta teden se začenjajo redna veroučna
srečanja po sledečem razporedu:
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Prihodnja nedelja, 23. septembra je
Slomškova. Dopoldanska bogoslužja
v župniji bodo zaznamovana s to vsebino, popoldne pa bomo romali pred
mariborsko stolnico, k relikvijam
blaženega A. M. Slomška. Ob 14. 30
bo molitveno srečanje, ob 16. uri pa
slovesno somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil apostolski
nuncij v Sloveniji msgr. dr. Juliusz
Janusz. S Polzele bo vozil posebni
avtobus. Odhod ob 13. uri. Cena 7 €.
Prijave pri zakristanu Dragu.
Petek, 21. septembra
ob 16.00 v Škofijskem
domu v Celju, Slomškov trg 8, srečanje
'Odprtega semenišča'.
Več na 2. str. Oznanil.

* Nedelja, 16. septembra
ob 10.30 sv. maša na Gori
Oljki. Mašuje magistrali kaplan SMVR
p. Janez Sraka. Maša še ob 15.30.
* Nedelja, 16. septembra krščena Nace
D., Lokovica in Ajda P.Z., Breg pri P.
*Nedelja, 16. septembra ob 15. uri v
Marijini cerkvi v Celju srečanje članov
MZDP iz celotne celjske škofije.
* Sreda, 19. septembra ob 20. uri v
Mariboru akademija v čast Slomšku.
* Četrtek, 20. septembra ob 18. uri na
Ptujski Gori recital slomškovih pesmi,
maša (nadškof) in procesija z lučkami.
* Petek, 21. septembra ob 16. uri v
Škofijskem domu v Celju, Slomškov
trg 8, srečanje 'Odprtega semenišča'.
* Petek, 21. septembra informativni
dan in vpis na Katehetsko pastoralni
šoli, Dom sv. Jožefa v Celju. Ob 17. uri.
* Sobota, 22. septembra ob 9.00 na
Slomškovi Ponikvi srečanje učiteljev,
vzgojiteljev, staršev in katehetov.
* Sobota, 22. september ob 9.00 pred
občinsko stavbo na Polzeli sejem dobrot z naših kmetij.
V petek, 21. septembra
ob 15. uri bodo Cekinčki
imeli prve letošnje pevske
vaje. Želijo si številnih novih članov.
V okviru prizadevanj za življenje, proti
vsaki obliki kulture smrti od Vladivostoka do Fatime, od oceana do oceana,
30 tisoč km, skozi 24 držav potuje te
dni podoba Matere Marije Čenstohovske. Obiskala bo tudi Slovenijo in našo
dekanijo. V torek, 18. septembra od
11.35 do 11.50 bo v Petrovčah in od
12.00 do 12,15 v Šempetru.

