OBVESTILA - VABILA

Oklici: zakrament sv. zakona želita
skleniti Igor Lednik, Polzela in Tina
Stropnik, Polzela.
Danes popoldne 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.
Jutri, v ponedeljek, 24. septembra je praznik Antona
Martina Slomška. Čeprav
zaključujemo posebno leto ob 150letnici njegove smrti, naj se molitev
za kanonizacijo ne konča.

V nedeljo, 30. septembra bo pri vseh
sv. mašah pričevanje članov terapevtske skupine Lautari. Govorili bodo
o tem, kaj in kdo jih je rešil iz pekla
odvisnosti, kako je veselje dozorelo
v trpljenju in kako je za radostno življenje pomembna odpoved, zvestoba
dolžnostim, žrtev, vztrajnost, napor,
idr. Po maši bodo pred cerkvijo na
razpolago za pogovor in možnost, da
jim finančno pomagate.
V soboto, 6. septembra bo župnijsko
romanje 'Po cerkvah sv. Marjete', ki
bo zaradi 'slomškovega leta' povezano
tudi z nekaterimi kraji, kjer je deloval
ali jih obiskal bl. A. M. Slomškom. Odhod avtobusov ob 7.30 s parkirišča
nasproti cerkve. Cena prevoza, kosila
in ostalega je 23 €, Prosim, da s prijavami ne odlašate na zadnje dni.

KOLEDAR DOGODKOV

* Nedelja, 23. septembra
Slomškovo slavje v Mariboru. Ob 14. 30 (molitev) oz. ob 16. 00
(sveta maša).
* Sobota, 29. septembra ob 8. uri pohod s Polzele na Goro Oljko.
* Sobota, 29. septembra blagoslov
ob otvoritvi RC 'Petra' v Orovi vasi.
* Nedelja, 30. septembra pri vseh sv.
mašah pričevanje člana terapevtske
skupine Lautari.
* Petek, 5. oktobra ob 19. uri v mali
dvorani Kulturnega doma odprtje razstave 22. likovne kolonije prijateljstva.
* Sobota, 6. oktobra ob 7.30 župnijsko
romanje 'Po cerkvah sv. Marjete'.
* Nedelja, 7. oktobra ob 9. uri v žup.
cerkvi maša za mir in blagor v občini.
* Petek, 12. oktobra začetek leta vere
na ravni polzelske župnij.
* Nedelja, 14. oktobra ob 10.30 v žup.
cerkvi srečanje bolnih in ostarelih.
* Sobota, 20. oktobra tradicionalno
jesensko romanje RA Aritours: 'Po
poteh bl. A. M. Slomška' v Avstrijo.
* Soboto, 20. oktobra od 9. do 16. ure v
prostorih Karitas na Polzeli zbiranje
ozimnice 'Dar jeseni'.
* Soboto, 20. oktobra skupni misijonski praznik Cerkve v Sloveniji in na Koroškem: »Verovati, praznovati, deliti«
na Plešivcu/Tanzenberg, Koroška,
Avstrija od 9.00 do 15.00.
* Nedelja, 21. oktobra - Misijonska
nedelja. Praznovanje v vsaki župniji
in solidarnostna nabirka za misijone
ter skupno praznovanje s svojim ordinarijem v vsaki (nad)škofiji.
* Sobota, 27. oktobra ob 19. uri v
športni dvorani na Polzeli dobrodelni
koncert s Prifarškimi muzikanti.

