OBVESTILA - VABILA

KONCERT

Danes med vsemi mašami
bo na razpolago spovednik
za božično spoved.
Skavti nam bodo tudi letos prinesli
betlehemski ogenj, lučko miru, ki jo
lahko ponesete na domove k svojim
jaslicam. Za prenos so na razpolago
posebne sveče. Z nakupom le-teh
boste podprli delovanje skavtstva.
Prve štiri dni tega tedna zjutraj in
zvečer ter v petek samo zjutraj bomo
prepevali božično devetdnevnico.
»Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!«
V petek bo sveti večer. Nočni maši
v župnijski cerkvi bosta ob 21. in 24.
uri (s predhodnim, dvajset minutnim
programom), ob 24. uri pa tudi na
Gori Oljki. Vse romarje na Goro Oljko
prosimo, da bi res bili romarji; naj ne
potujejo zaradi avanture, popivanja
in pokanja, ampak le zaradi iskanja
notranjega miru in blagra sv. noči!
Božični dan, v soboto, 25. decembra
bomo zaznamovali z mašama ob 9.00
in 10.30 in slavnostnim koncertom
ob 18.00. Lepo vabljeni!
Nedelja, 26. decembra, bo posvečena
sveti družini. Blagoslavljali bomo
sol, vodo, kolednike in otroke.
KOLEDOVANJE

Letošnje koledovanje bo potekalo od
26. do 28. decembra. Sv. kralji bodo
obiskali vse družine, ki so jih povabile že lani, veselijo pa se tudi vsake
nove družine, ki bi želela obisk. Prijavite se v župnišču!

Občina Polzela in Kulturno
glasbeno društvo Cecilija vabita na
Božično novoletni koncert, ki bo v soboto, 25. decembra ob 18. uri v cerkvi
sv. Marjete na Polzeli.
Župnija Petrovče vabi v ponedeljek,
27. decembra na božično-novoletni
koncert Mešanega komornega pevskega zbora iz Celja. - V baziliki.
RAZSTAVA

Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na
razstavo jaslic Savinjske doline, ki bo
v gasilskem domu v Drešinji vasi.
ROMANJE

V začetku prihodnjega leta (15. - 24.
februarja) se pripravlja zanimivo in
duhovno nadvse bogato romanje »Po
Mojzesovih stopinjah v Egipt in Jordanijo«. Več o romanju in pogojih na:
http://zupnije.rkc.si/polzela/upload/
ROMANJA/Po_Mojzesu.htm.

PRAZNOVANJE

Ne pozabite, da se
bistvo božične noči
razodeva in v polnosti
praznuje v Cerkvi.
Tam Novorojeni stopa
med ljudi in hkrati v njihova srca.

