OBVESTILA - VABILA

Danes, 1. novembra 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. Ob 17.h rožni venec.
V četrtek po maši bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim spet molili za
duhovne poklice.
V petek pol ure pred mašo češčenje
Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim. Udeležite se!
V petek, 6. novembra ob 18. uri bo v
veroučnih prostorih srečanje za starše otrok vseh razredov osnovne šole.
Z nami bo predstavnik družinskega
inštituta Bližina iz Celja, ki nam bo na
zanimiv, dinamičen način razložil,
kakšni sta vlogi mame in očeta v družini. Seveda vam bodo katehistinje na
vašo željo posredovale tudi podatke
o veroučnem uspehu vašega otroka.
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

V ponedeljek, na vernih duš dan, ob
7.30 bo tudi maša za vse rajne, ki jih
bomo dan prej omenili v 'spominih'.
Naj v teh dneh ne kažejo spomina na
rajne le plameni sveč na grobovih.
Spomnimo se vseh svetih in ostalih,
ki so končali zemeljsko pot svojega
življenja tudi s plamenom molitve.

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.
KULTURA

Vokalna skupina 'Primule' vabi v soboto, 7. novembra 2009 ob 19. uri na
letni koncert, ki bo v Kulturnem domu
na Polzeli. Gost na koncertu bo kvartet
'Preša'. Prodaja vstopnic eno uro pred
koncertom.
Celjsko pevsko društvo z zborovodkinjo Špelo Florjanič in MePZ Koral
Laško z zborovodkinjo Rebeko Hrastnik sta pripravila komično opereto
'Noč v Benetkah', skladatelja Johanna
Straussa. Predstava bo v Domu II. Slovenskega tabora Žalec, 8. novembra
ob 17. uri.
Ker je prihodnja nedelja, 8. novembra
zahvalna, bo maša ob 10.30 na G. Oljki.
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 €

