OBVESTILA - VABILA

Oklici: Robert Varga, Bratislava, Slovaška in Tanja Terglav, Polzela.
V soboto, 22. oktobra zvečer so mladi
vabljeni na festival duhovne glasbe
»Ritem duha«, ki bo v športni dvorani
na Vrbanski v Mariboru. Prijavite se
pri katehistinji Andreji.
MePZ OLJKA Polzela pričenja z novo
pevsko sezono. Vaje bodo ob petkih,
ob 20. uri, v mali dvorani kulturnega
doma na Polzeli. Avdicija za nove pevce bo v petek, 21.10.2011, ob 19.30
uri. Vabljeni k sodelovanju!
V soboto,
22.10.2011,
s pričetkom
ob 9. uri bo
na Polzeli
tečaj za
bralce beril.
Na seznamu tistih, ki v naši župniji že
opravljajo to službo je 39 oseb, pričakujemo pa tudi nekaj novih. Prijave po
e-pošti marko.slokar@polzela.com
ali preko SMS-a 041/381–472.
Prihodnja nedelja se bo po vsem svetu
obhajala kot misijonska nedelja. Poveže nas v skupni molitvi in darovanju
za vse člane Kristusove Cerkve, posebej
za tiste, ki so v pomanjkanju duhovnih
in materialnih dobrin. Tudi naše občestvo se bo pridružilo tej solidarnostni
akciji. Zato vas vabim, da obiščemo
Misijonsko vas, da molimo v ta namen,
da pri maši namenimo primeren dar
za misijone, da se pridružimo skupnemu praznovanju s škofom ob 15.30 v
Vojniku.

Hvala vam, da ste, oz. še
boste v teh dneh
dopolnili božji blagoslov in olepšali življenje prizadetim v
neurjih pri nas in
ljudem v misijonih.

HVALA, GOSPOD
Ti si sonce, ki sije name,
ko je dež in če sem sama, Ti to veš.
Pomislim nate, Gospod,
in sem srečna, ker vem:
Tvoja ljubezen je večna.
Daješ mi upanje, ko sem na tleh,
ko hodim, me vodiš po pravih poteh.
V mojem srcu živiš
in tudi ko spim, nad mano bediš.
Ko gledam roso na listu cvetlice,
ko slišim petje osamljene ptice,
ko se ozrem na gozdove, v nebo,
vem: povsod si Ti,
nad vsem bedi Tvoje oko.
Hvala za življenje, ki si mi ga dal,
hvala, da si me za svojega otroka izbral.
Vem, da me braniš vseh hudih stvari,
zato iz vsega srca: Gospod, hvala Ti!
Najlepša hvala vsem,
ki ste se že odzvali na
zbiralno akcijo in
prispevali prostovoljni dar za obnovo
strehe na župnišču.
Takih vas je doslej 29.
TESTAMENT – Odvetnik bere svojcem testament njihovega bogatega sorodnika.
»Matjažu, ki sem mu obljubil, da se ga
bom v testamentu spomnil, prisrčen
pozdrav: `Živio, Matjaž, stara sablja!'«

