OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 9. januarja ob 16.00
bo v župnijski cerkvi koncert vseh
polzelskih župnijskih zborov in glasbenih skupin. Lepo vabljeni!
V ponedeljek, 10. januarja ob 19.00
bo v prostorih pod cerkvijo seja ŽPS.
V torek, 11. januarja ob 17. uri bo v
'Škofijskem domu' v Vrbju tretje predavanje v pripravi izrednih delilcev
obhajila: »Psihologija bolnih in starostnikov«; mag. Drago Tacol.
V sredo, 12. januarja ob 18. uri bo v
veroučnih prostorih pod cerkvijo ga.
Slavica Arih predstavila romanje 'Po
Mojzesovih stopinjah v Egipt in Jordanijo'. Vabljeni vsi, ki vas tematika
zanima, še posebej tisti, ki se romanja
nameravate udeležiti.
V četrtek, 13. januarja po maši, ki se
prične ob 17. uri, bo v prostorih pod
cerkvijo roditeljski sestanek za starše
1., 2., in 3. razreda osnovnošolcev.
V četrtek, 13. januarja ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
Ko si mi rekel, da lahko
porabim denar za
ogrevanje, si nisem
predstavljala,
da misliš na
kurilno olje.
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skupno število porok
iz naše župnije
oba novoporočenca naša
eden novoporočenec naš
oba iz druge župnije
obred v župnijski cerkvi
obred na Gori Oljki
starost - povprečje vseh
34,2 - povprečje ženini
32,1 - povprečje neveste
48,5 - najstarejši ženin
41,6 - najstarejša nevesta
29,8 - najmlajši ženin
27,7 - najmlajša nevesta
ženini samski
ženini vdovec
neveste samske
nevest + ženinov: Polzela
nevest + ženinov: Breg
nevest + ženinov: Ločica
nevest + ženinov: Založe
nevest + ženinov: Podvin
nevest + ženinov: Orova v.
nevest + ženinov: drugi
novoporočenci katoličani
poroke v maju
poroka v aprilu, juniju,
poroke v juliju, septembru

DOSLEJ JE NAROČILO:

'Družina 2011' .……... 33 naročnikov
'Ognjišče 2011' ……… 63 naročnikov
'Misijonska obzorja' 5 naročnikov
'Prijatelj 2011' ………. 3 naročniki
'Mohorjevo zbirko' ... 6 naročnikov
PRISPEVKI ZA CERKEV:

Prispevek, ki ga že desetletja okrog
Novega leta darujete za ogrevanje in
urejanje cerkve ('stolnina'), je v tej
zimi oddala že polovica vseh, ki ste
to storili lani. Dobrodošli tudi preostali. Že v naprej hvala!

