OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST - KARITAS

Danes zaključujemo letošnji teden
za življenje. Moto je bil vzet iz Janezovega evangelija: »Dam svoje
življenje, da ga zopet prejmem.«
Srb za življenje pa seveda ostaja.

V soboto, 17. oktobra od 9. do 16. ure
zbiramo jesenske pridelke, vloženo
hrano in kar je primerno za ozimnico.
Vse zbrano bomo oddali Škofijski karitas Celje za ljudi v stiski. Če nimate
lastnega prevoza lahko pride Karitas
iskat na dom. V pričakovanju zavzetega
sodelovanja v akciji »dar jeseni« vas
s hvaležnostjo pozdravlja Župnijska
karitas Polzela.

Ta teden bo v času po zaključku šolskega pouka spovedovanje otrok.
V ponedeljek, 12. oktobra ob 19. uri
bo redna seja ŽPS !
V župnijski pisarni lahko naročite
'spomine' na rajne ob prazniku Vseh
svetih. V pisni obliki tudi na drugih
mestih (nabiralnik, mašna nabirka).
V soboto, 17. oktobra bo v Mariboru,
v UŠC Leona Štuklja, festival »Ritem
duha« za mlade - ob 19.45. Prijave
za udeležbo in prevoz zbira katehistinja Andreja!
Rožni venec v mesecu oktobru
molimo pred vsako sv. mašo!

Gospod Jezus,
Pomagaj nam s svojo milostjo,
da se bomo v času priprave na
Slovenski evharistični kongres
vedno bolj zavzeto in dejavno
udeleževali mašne daritve,
ter z vedno večjo ljubeznijo
prejemali v svetem obhajilu
in te častili pod podobo kruha
kot svojega Odrešenika.
Amen

Danes, 11. 10. ob 16. uri 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.
Župnija Prebold in Marija Reka vabita
na 4. dobrodelni koncert »Zapojmo za
Anin dom«. Koncert bo v nedeljo, 18.
oktobra ob 16. uri v Športni dvorani
Osnovne šole Prebold. Cena vstopnice
je 8 €. Dobite jih v našem župnišču.
TRADICIONALNO ROMANJE

Jesensko romanje mariborske Metropolije bo letos v soboto, 7. novembra.
Pod vodstvom dr. Jožefa Smeja bomo
obiskali Belo krajino, božjo pot Tri
fare, Metliko, Belokranjski muzej,
Slovenski gasilski muzej … Pripravljen bo tudi bogat folklorni program.
Cena: 45 €. Prijave v župnišču ali v
agenciji Aritours, tel. 02/2521619.

