OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 9.
oktobra so k maši ob
10.30 lepo vabljeni
bolniki in starejši. Maševal in
govoril bo g. Janez Bračun, kurat v
Domu upokojencev. Svojci, poskrbite, da se bodo vaši domači svete
daritve in svetega maziljenja v cerkvi
lahko udeležili!
V ponedeljek, 10. oktobra ob 19. uri
bo v prostorih pod cerkvijo redna
seja ŽPS.
V sredo, 12. oktobra bo na Polzeli
redna mesečna duhovna obnova za
vse duhovnike dekanije Žalec. Maša
bo zato ob 9. uri. Pridružite se!
V četrtek, 13. oktobra ob 19.30 bo
srečanje zakonske skupine!
To soboto, 15. oktobra od 9. do 16. ure
bo Župnijska karitas Polzela zbirala
jesenske pridelke - sadje in vrtnine
- za ozimnico, namenjeno Škofijski
karitas Celje, oz. ljudem v stiski v
župnijah, prizadetih ob letošnjem
neurju. Darujte! Pripeljite! Večje količine lahko pridemo iskat na dom.
Prenova v Duhu celjske škofije vabi
na sedemtedenski seminar za življenje v moči Svetega Duha, ki bo potekal
od 16. oktobra do 27. novembra, in
sicer ob nedeljah ob 17. uri, v cerkvi
sv. Jožefa v Celju. Veselo vabljeni in
dobrodošli!
Bog sodi človeka po namenu, ne po
sadovih njegovih dejanj. (sv. Ambrož)

. PROŠNJA

Na župnišču je nujno potrebno (še
pred zimo) zamenjati strešno kritino
in ob tem poskrbeti tudi za izolacijo
strehe, da bi tako zmanjšali stroške
ogrevanja. Upamo sicer na nekaj nepovratnih sredstev Eko sklada, vendar
bo večji del spet naša skrb. ŽPS je na
zadnji seji sprejel pobudo, da stopimo
skupaj in prispevamo po svojih zmožnostih. Zbiranje prispevkov bo kot
običajno v župnijski pisarni. Vsem
darovalcem v imenu ŽPS in ŽGS že
vnaprej iskrena hvala.
MOLITEV

Vedno me prevzamejo
ljudje, ki so v sebi jasni
in odkriti. Ničesar ne
skrivajo za hrbtom. Gotovo si mislil nanje, ko
si blagroval ljudi čistega
srca. Srca, ki ne hlini.
Tudi sam hrepenim po takem čistem
srcu. Toda pogosto se zavem, da je moje
srce bolj podobno mrtvaški jami. Moje
srce je polno napadalnosti in predsodkov. Ko pa se srečujem z ljudmi čistega
srca, začutim hrepenenje, da bi tudi
sam postal tako jasen in odkrit. In tako
začnem v sebi odkrivati vse, kar je čisto
in odkrito.
Jezus, preženi iz mojega srca vse, kar je
nejasno, mlačno in neodkrito. Podari
mi čistost in jasnost, ki si ju sam živel
nam za zgled. Tistim, ki imajo čisto
srce. Si obljubil, da bodo gledali Boga
in da bodo v tem zrenju Boga postali
vedno jasnejši in prosojnejši zate.
Po: A. Grünu

