OBVESTILA - VABILA

Danes, 8. novembra je zahvalna nedelja. Kakor vsako leto na ta dan je
maša ob 10.30 na Gori Oljki. Po maši
se srečamo ob pečenem kostanju in
moštu. Dobrodošli!
V ponedeljek, 9. novembra ob 19. uri
bo v prostorih pod cerkvijo redna
seja ŽPS.
V četrtek, 12. novembra ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 14. novembra ob 9.30 se bo
v Celju začel ministrantski kviz za
mašne strežnike škofije Celje. Udeležili se ga bodo tudi naši ministranti.
Prijavite se v zakristiji.
Mašna nabirka prihodnje nedelje bo
namenska - za Škofijski dom Vrbje pri
Žalcu (nekdanji konvent usmiljenih
bratov). Dom Vrbje, ki ga je po delitveni bilanci mariborske škofi dobila
Škofija Celje, zdaj obnavljajo in pripravljajo za različne dejavnosti. Tako
je v domu že urejeno humanitarno
skladišče Karitas, zdaj urejajo kapelo
in dve učilnici, v načrtu pa je še priprava prostorov za srečanja mladih
ali duhovne vaje.
Prihodnjo nedeljo, 15. novembra ob
15. uri bo maša na Vimperku.
Pohvala in zahvala staršem, ki so v
petek prišli na jesensko srečanje in
zavzeto sodelovali z zakoncema Saro
in Dragom Jerebic iz družinskega inštituta Bližina. Vsem v blagor.

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.
SVETOST …

Martin se je živo
zavedal svoje naloge, zato so ga
ljudje imeli radi.
Svetost je milost
znati narediti najbolj preproste in
vendar zelo velike
stvari v znamenju večnosti. Čudovita
premoč srca: na zemlji Boga ne moremo do kraja spoznati, lahko ga z vsemi
močmi ljubimo. (Raoul Follereau)
V soboto, 21. novembra ob 17. uri bo
spet slovesnost praznovanja obletnic
porok. Vse, ki v tem letu obhajate katerega od jubilejev, prijavite se!
ČEK – Stara gospa pride na banko in
mora podpisati ček, pa ne ve, kako naj
to naredi. »Podpišite se tako kot na
koncu pisma,« ji svetuje uslužbenka.
In ženica napiše: »Poljublja vas vaša
teta Neža.«

