OBVESTILA - VABILA

PEVSKE VAJE

Danes ob 9. uri maša za blagoslov
in mir v občini; ob 10.30 maša na
Gori Oljki!

OPZ 'Cekinčki' začenjamo novo sezono
pevskih vaj in nastopov. Prva letošnja
vaja bo to soboto, 10.10. ob 10. uri.
Pričakujemo, da bodo vsi dosedanji
člani ostali zvesti, veselimo pa se tudi
vseh novih. Povabite se med seboj!
Pridite!

Danes se prične letošnji teden za
življenje. Moto je tokrat vzet iz Janezovega evangelija: »Dam svoje
življenje, da ga zopet prejmem.«
V sredo bo maša ob 9. uri. Duhovniki dekanije Žalec bomo namreč
imeli redno mesečno rekolekcijo
pri nas na Polzeli. Pričeli jo bomo
z Evharistično daritvijo. Pridružite
se nam!
Od tega četrtka, do prehoda na zimski čas, bodo večerne maše ob 18.
uri. Upoštevajte spremembo!
V soboto, 10. oktobra bomo romali
po cerkvah sv. Marjete. Čas odhoda:
7.30. Cena prevoza, kosila in vsega
ostalega je 22 €, kdor pa naroči še
brošuro o cerkvah sv. Marjete v
Sloveniji, ki jo bo prejel na romanju,
daruje dodatno 5 €. Prijavite se!
Prihodnjo nedeljo, 11. oktobra so k
maši ob 10.30 lepo vabljeni bolniki
in starejši. Svojci, poskrbite, da se
bodo vaši domači sv. daritve in sv.
maziljenja v cerkvi lahko udeležili!
Rožni venec v mesecu oktobru
molimo pred vsako sv. mašo!

DOBRODELNOST

V nedeljo, 11. oktobra bo v Domu II.
slovenskega tabora v Žalcu dobrodelni
koncert »Podajmo si roke«. Izkupiček
zbranih sredstev bo namenjen stanovalcem Doma Nine Pokorn za izpolnitev njihovih osebnih potreb in s tem
uresničitve višje kvalitete življenja.
Vstopnice dobite v župnišču.
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE

OKTOBER
Splošni: Da bi nedeljo živeli kot dan, ko
se kristjani zberejo, da bi slavili vstalega Gospoda, in se udeležijo obhajanja
evharistije.
Misijonski: Da bi vse Božje ljudstvo, ki
je od Kristusa prejelo naročilo, naj gre
in oznanja evangelij vsemu stvarstvu,
z zavzetostjo prevzelo svojo misijonarsko dolžnost in jo imelo za najvišjo
možno obliko služenja človeštvu.
Slovenski: Da nam množični odpadi od
vere ne bi bili povod za malodušnost,
marveč bi nas spodbujali k bolj zavzetemu življenju po veri.
6. oktobra se bo v Domu sv. Jožefa v
Celju pričela priprava na zakramente
za odrasle. Srečanja bodo ob 20. uri.

