OBVESTILA - VABILA

Zaradi vrnitve na sončni čas bodo od
četrtka naprej večerne maše ob 17.
uri.
Prihodnjo nedeljo bosta dopoldne v
župniji samo dve sv. maši – ob 7. in
9. uri. Tretja pa bo popoldne ob 14.
uri. Po tej bodo molitve po naročenih
namenih, sprevod na pokopališče in
blagoslov grobov.
DOBRODELNOST

Za misijone smo minulo nedeljo zbrali 868.71 €, veliko, veliko več kot ob
običajnih nedeljah. Najlepša hvala!
To nedeljo, 25. oktobra pri vseh mašah bodo na voljo sveče Karitas. S to
ponudbo sveč nas Karitas spodbuja,
da poleg sveč, ki bodo zgorele na grobovih darujemo tudi v dober namen.
Dober dar je lep spomin na rajne in
pomoč dušam, ki so naše pomoči še
potrebne. Hvala za vsak dar, ki ste
ga pripravljeni po namenu rajnih
darovati za soljudi v stiski.
Evharistija posvečuje s svojsko zakramentalno močjo. Toda zakramenti
niso magični obredi. So kot zdravila,
ki jih živ organizem sprejema v skladu z notranjo dispozicijo. Za sveto
evharistijo ni dovolj, kot pravi sv.
Avguštin, odpreti usta, treba je odpreti srce.

DUHOVNE VAJE

Člani ŽPS in drugi aktivni sodelavci v
župnijah dekanije Žalec so vabljeni na
duhovne vaje, ki bodo od 13. do 15.
novembra v domu duhovnosti v Libojah. Vodil jih bo kanonik Goličnik iz
Maribora. V Libojah je mogoče prenočiti ali tja prihajati vsak dan od doma.
Stroški prenočevanja s prehrano so
30 €, bivanje v domu brez prenočevanja pa 22 €. Prijave zbira župnija
Griže, Jože Planinc, tel.: 710 01 30.
VSI SVETI - PRIHODNJO NEDELJO

Praznik je tesno povezan s človekom,
z njegovo preteklostjo, sedanjostjo in
prihodnostjo. Je praznik človekovega
življenja, upanja in zvestobe, je praznik
hrepenenja in vere, praznik večne prihodnosti.
LETO DUHOVNIŠTVA

Gospod Jezus, dobri Pastir,
daj nam duhovnike po svojem srcu!
Daj nam zveste služabnike evangelija,
ki bodo s svojim zgledom pričevali,
da si Ti Luč sveta in Odrešenik
človeka.
KOLEDARJI, TISK

Marijanski koledar 2010 ……... 2,00 €
Marijanski žepni koledarček … 0,10 €
Družina – enolistni koledar …... 0,45 €
Družina - namizni koledar ……. 4,00 €
Pratika 2010 ………………………. 4,80 €

