OBVESTILA - VABILA

V torek, 25. januarja bodo kandidati
za izredne delivce sv. obhajila imeli
še zadnje predavanje v Škofijski hiši
v Vrbju pri Žalcu. Pričetek ob 17. uri.
V torek, 25. januarja se bo zaključila
molitvena osmina za edinost kristjanov. Tudi po sklepu se vzorujmo po
prvih kristjanih, ki so bili: »Stanovitni
v nauku apostolov in v občestvu, v
lomljenju kruha in v molitvah«, kar
je bila osrednja vsebina vseh naših
razmišljanj v letošnji osmini.

IZ STATISTIKE 2010 - RAZNO:
Nataliteta
župnija
Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

-8
-7
-4
+6
+2
-4
-1

Imena novokrščencev
1 x Ajda, Aleksander, Anej,
Ažbe, Ema, Jaka, Jakob,
Karolina Kristina, Kristian,
Lana Marie, Lara, Larisa,
Lenart, Loriana, Luna
Marija, Lynet, Maj, Manca,
Maruša, Mia, Mike, Nika,
Oskar, Sara, Tadej, Tai,
Tamara, Tian, Tine, Tjaš,
Tjaš Jon, Tjaša, Tomaž,
Vid, Zala, Žan

POSEBNO VABILO

Dragi pripravniki na birmo! Vokalno
instrumentalna skupina Margareta
Vas vabi, da se jim pridružite pri pripravi in izvedbi dveurnega slavljenja
na celodnevnem češčenju SRT, ki bo
v soboto 12. februarja. Prve vaje bi
bile v četrtek, 27. januarja ob 17-ih
v župnišču. Če igrate kakšen inštrument, ga prinesite s seboj. Veselimo
se vašega sodelovanja in upamo, da
se boste zbrali v čim večjem številu.
Imeli se bomo "fajn". VIS Margareta.
… V LETU DOBRODELNOSTI

Največje zlo na svetu
ni moč hudobije, ampak šibkost dobrote;
ne v tem, da so slabi
ljudje hudobni, ampak
da so dobri premalo
dobri. Svet pa se ne bo
spremenil na bolje, če bomo kazali
na druge. Začeti je treba le pri sebi.
Edini košček tega sveta, ki ga lahko
spremeniš, je tvoje srce.

29 - krst. 37 - pogreb.
11 - krst. 18 - pogreb.
6 - krst. 10 - pogreb.
7 - krst. 1 - pogreb.
5 - krst. 3 - pogreb.
0 - krst. 4 - pogreb.
0 - krst. 1 - pogreb.

34

-

12.940
1.722
10.923

-

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

323
207

-

g. Janez B. (oznanjeno)
duhovniki razni
Naročnine

54
81
10
4
1
2

-

'Družina'
'Ognjišče'
'Mohorjeva zbirka'
'Misijonska obzorja'
'Prijatelj'
'Sončna pesem'

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu vabi
na informativni dan na Škofijski
klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu in Glasbeni šoli v soboto,
29. januarja od 8. ure dalje.
30. januar: svetopisemska nedelja!

