OBVESTILA - VABILA

Danes popoldne ob 15. uri se bo ob
Slomškovi rojstni hišo na Slomu pričela škofijska slovesnost slomškove
nedelji, ki jo bo vodil nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger. Lepo
vabljeni! Prevoz si organizirate sami.
Ta teden je četrtek pred prvim petkom. Po maši bo molitvena ura za
duhovne poklice. Pridite, molimo!
V petek ob 17.30 bo izpostavitev Najsvetejšega, molitev v čast Jezusovemu
Srcu in priložnost za spoved.

za prijavo izpolnite spodnje podatke
in jih oddate v svoji molitveni skupini
ali jih pošljete na škofijo Maribor ali
pa pišete na molitev.mb@gmail.com.
V nekaj dneh boste prejeli številko
duhovnika, za katerega boste molili
ter podobico z molitvijo sv. Terezije
Deteta Jezusa.
Ime in Priimek:
Naslov:
Pošta:
Elektronski naslov:
Tel. ali GSM številka:
Molitvena skup., župnija:
Škofija:

ROMANJE

Na željo vernikov, ki obiskujejo večerne maše in bi vsaj še nekaj časa
radi hodili domov po svetlem, bo od
četrtka naprej veljal nov urnik. Do
prehoda na zimski čas se bodo večerne maše pričenjale ob 18. uri.
VABILO K MOLITVI ZA DUHOVNIKE
PO SV. TEREZIJI DETETA JEZUSA

Povabilo je namenjeno
vsem, ki želite s svojo
molitvijo podpreti delo
in življenje duhovnikov.
Molitev je organizirana
tako, da je vsakemu posameznemu
prijavljenemu molivcu dodeljen en
duhovnik, ki deluje v njegovi škofiji,
vendar za njegovo ime in priimek ne
izve, ampak prejme številko, pod katero je posamezni duhovnik zabeležen. Molivec se zaveže, da bo za tega
duhovnika vsak dan zmolil 'Molitev
sv. Terezije D. J. za duhovnike'.
V kolikor bi se nam želeli pridružiti
pri molitvi za duhovnike, prosimo, da

Župnijsko romanje 'Po cerkvah sv.
Marjete', 9. oktobra, bo združeno z
zahvalnim romanjem na Brezje.
DOBRODELNOST

Reveža je težko gledati v oči, ne da bi nas
to prizadelo, ne da bi
mu hoteli pomagati.
Bogatin je šel v kraj
trpljenja, ker Lazarja ni hotel pogledati s sočutnim srcem. Neodgovorno.
Komaj smo začeli pastoralno leto pod
naslovom “Krščanska dobrodelnost
in solidarnost”, so nas doletele naravne nesreče, poplave. Ljudi odprtega
srca vabimo, da skupaj pomagamo
najbolj prizadetim. Sredstva lahko
posredujete na naslov: Slovenska
Karitas, Kristanova ulica 1, 1000
Ljubljana, TRR: 02140–0015556761,
Namen: Poplave Slovenija, Sklic: 00
2011 ... Nekaj položnic je že izpisanih
na mizi ob izhodu iz cerkve.

SKAVTI

Skavti stega Prebold-Polzela vabijo v
svoje vrste vse mlade stare od 11-21
let, da se jim pridružite. Srečanje za
mlade stare od 11-16 let se pričenja
9. oktobra ob 10h na dvorišču Aninega doma v Preboldu, za vse tiste,
ki imajo 16-21 let pa že 2. oktobra ob
isti uri, na istem kraju.
MOLITEV SV. TEREZIJE D. J.

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.
Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega
življenja.
Amen.

MePZ 'OLJKA'

V petek, 1.10.2010, začenja MePZ
'Oljka' jubilejno, 20., pevsko sezono.
Vabljeni stari in novi pevci, tudi tisti,
ki ste zamudili avdicijo, pa bi vseeno
želeli sodelovati.
Vaje bodo ob petkih, ob 20. uri, v mali
dvorani kulturnega doma na Polzeli.
IZOBRAŽEVANJE

V letu, ko je bil v Celju na Evharističnem kongresu za blaženega razglašen
Lojze Grozde, pripravljajo v Domu
sv. Jožefa v Celju sklop treh večerov,
na katerih bodo predstavili njegovo
življenjsko pot ter odnos do Boga in
sočloveka. Predavanja bodo priložnost tudi za osebno poglobitev vere.
Drugo predavanje bo v četrtek, 07.
oktobra, tretje pa v četrtek, 14. oktobra, obakrat ob 19. uri..
KULTURA

V mali dvorani Kulturnega doma na
Polzeli je bila 22. septembra odprta
razstava »Malteška komenda in malteški vitezi na Polzeli«. Odprta bo do
6. oktobra. Ogled je možen v času, ko
deluje Občinska knjižnica Polzela, t.j.
ob ponedeljkih in sredah od 12.30 do
18.00 in ob sobotah od 8.00 do 12.00.

