OBVESTILA - VABILA

Danes, 03. oktobra ob 10.30 bo maša
na Gori Oljki. Na Polzeli je ob tej uri
ne bo. Vabljeni na Goro Oljko!
V sredo, 6. oktobra bo na Polzeli redna mesečna duhovna obnova za vse
duhovnike dekanije Žalec. Maša bo
zato ob 9. uri. Pridružite se nam!
Zaradi župnijskega romanja to soboto ne bo večerne sv. maše. Opravili
jo bomo pred odhodom - ob 7. uri.
V nedeljo, 10. oktobra ob 10.30 so k
sv. maši posebej lepo vabljeni bolniki
in ostareli. Bogoslužje bo vodil, pridigal in podeljeval sv. maziljenje g. Janez
Bračun. Sorodniki, poskrbite, prosim,
da bo prisoten tudi vaš najbližji.
V torek, 12. oktobra ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju 'tečaj za bralce beril'. Vodil ga bo g. Jože Faganel.
Branje v naši župniji sicer že lepo
poteka, a takšno srečanje z drugimi
bralci lahko pomeni še 'nadgradnjo'.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE

Od 3. do 10. oktobra bo
potekal teden za življenje pod geslom: »Življenje
se je razodelo … ki je bilo pri Očetu«
(1 Jan 1,2). Na različnih krajih bodo
bioetična predavanja za mlade ter kateheze za otroke; po Radiu Ognjišče
bo vsak dan nagovor; na portalu rkc.si
in na www.gibanjezazivljenje.si bodo
objavljena razmišljanja ob Božji besedi. Tudi plakat v oglasni deski nas
nagovarja. In sami bodimo iznajdljivi!

APOSTOLAT MOLITVE

OKTOBER
Splošni: Da bi katoliške
univerze postajale vse bolj
kraji, kjer je v luči evangelija
mogoče izkusiti skladno
povezanost med vero in razumom.
Misijonski: Da bi obhajanje misijonske nedelje bilo priložnost, da
se zavemo, da je naloga oznanjevati
Kristusa nujno potrebna služba, ki
se ji Cerkev ne more odpovedati.
Slovenski: Da bi v papežu in škofih
gledali može, ki jim je Kristus zaupal
vodstvo svoje Cerkve.
Oktober, mesec rožnega
venca, naj nam bo priložnost za poglobljeno
razmišljanje o skrivnosti
odrešenja v rožnem vencu. Naj naša
srca začnejo biti z Marijinim utripom,
da bi se lahko močneje združila z Jezusovim srcem.
ADORACIJA

Ob četrtkih, ko se rožni venec moli
po sveti maši, bo odslej pol ure pred
mašo izpostavljeno Najsvetejše za
adoracijo, oz. češčenje v tišini. Radi
prihajajte 'molit' tudi v tej obliki. Ko
se boste navadili, boste spoznali, koliko in s kako bogato mislijo se lahko
pogovarjate z Bogom.
ROMANJE

V soboto, 9. oktobra ob 6.30 oz. 7.30
bo začetek letošnjega župnijskega romanja 'Po cerkvah sv. Marjete', ki bo
združeno z zahvalnim romanjem na
Brezje. Cena je 22 €. Prijave v župnijski pisarni ali zakristiji.

