OBVESTILA - VABILA

Jutri, v ponedeljek, 25. januarja bomo
zaključili molitveno osmino za edinost kristjanov, še naprej pa molimo
naslednjo molitev:
“Gospod Jezus, na večer, preden si
umrl za nas, si molil, da bi bili vsi tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v
Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo
začutili, kako velika nezvestoba do
Tebe je naša razdeljenost. Daj nam
poštenosti, da bomo priznali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno
sovražnost, ki se morda skrivajo v
nas. Daj nam poguma, da bomo vse
to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi
zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src
in ustnic neprestano dvigala Tvoja
molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna
Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do
edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni
in Resnici. Amen.”
V četrtek, 28. januarja bo pri sv. Jožefu
v Celju predaval dr. Marjan Turnšek
o Evharistiji: ''Kako?''
Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano vabi na dan odprtih vrat na
Škofijsko gimnazijo: 30. 01., dopoldne.
Postno romanje: 12. in 13. marca.
KULTURA

KUD Polzela in KD Andraž vabita, v
nedeljo, 24. januarja ob 17. uri v kulturni dom Polzela k ogledu komedije
'Svojeglavček'. Izvedba: KD Andraž.

IZ STATISTIKE 2009 - RAZNO:
Nataliteta
župnija
Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

+3

-2
-2
+2
+3
+4
-2

34 - krst. 31 - pogreb.
14 - krst. 16 - pogreb.
5 - krst. 7 - pogreb.
5 - krst. 3 - pogreb.
6 - krst. 3 - pogreb.
4 - krst. 0 - pogreb.
0 - krst. 2 - pogreb.

Imena novokrščencev
4 x Lovro
2 x Neja, Nik
1 x Ajda, Alja, Anea, Blaž,
Ema, Eva, Filip, Jan,
Julija, Jure, Klemen, Lana,
Lara, Lavra, Lia, Marcel,
Matic, Miha, Nejc, Nina,
Pavel, Rok, Sara, Sven,
Svit, Tanay Kiar, Tomica,
Urban, Urh, Žan

46

-

12.857
1.612
10.483

-

Prvoobhajancev
Obhajila v župnijski c.
nedelje
prazniki med tednom
delavniki
Oddani mašni nameni

327
109

-

g. Janez B. (oznanjeno)
duhovniki razni
Naročnine

59
90
12
5
4
2
2
2

-

'Družina'
'Ognjišče'
'Mohorjeva zbirka'
'Misijonska obzorja'
'Salezijanski vestnik'
'Prijatelj'
'Sončna pesem'
'Pismo iz Taizeja'

Gospod, hvala ti,
da nam daješ čas in
nas učiš.
Pomagaj nam,
da nam Božja
beseda postane
vsakdanje vodilo za življenje!

