OBVESTILA - VABILA

V torek, 1. novembra bosta dopoldne
v župniji dve maši (ob 7. in 9. uri), ena
pa popoldne ob 14. uri. Po zadnji bo
branje 'spominov', molitev, sprevod
na pokopališče in blagoslov grobov.
V torek, 1. novembra
ob 17. uri bo v cerkvi
skupna molitev rožnega venca za rajne.
Na vernih duš dan, v sredo, 2. nov.
ob 7.30 bo tudi maša za rajne, ki jih
bomo dan prej omenili v 'spominih'.
V četrtek po maši bomo pred izpostavljenim Najsvetejšim molili za nove duhovne poklice.
Od tega četrtka naprej do februarja v
prihodnjem letu bodo večerne maše
v naši župniji ob 17. uri.

V petek pol ure pred mašo češčenje
Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim. Tudi priložnost za spoved.
Za sodelavce Karitas in drugih dobrodelnih ustanov bo v soboto, 5. nov.,
od 9. do 14. ure v Škofijskem domu
Vrbje pri Žalcu duhovna obnova.
Prihodnja nedelja, 6. nov. je zahvalna.
V župnijski cerkvi bosta maši ob 7. in
9. uri. Ob 10.30 bo maša in družabno
srečanje na Gori Oljki.
KULTURA

KUD Polzela vabi na ogled igre 'Charlijeva teta', v izvedbi gledališčnikov iz
Šmartnega ob Paki, ki bo v nedeljo,
30. oktobra, ob 17. uri v kulturnem
domu na Polzeli.

MOLITEV

APOSTOLAT MOLITVE
DECEMBER
Splošni: Za Vzhodne
katoliške Cerkve, da bi
se druge Cerkve in kristjani seznanili
z njihovim častitljivim izročilom in ga
spoštovali, saj gre za duhovno bogastvo vse Cerkve.
Misijonski: Da bi afriška celina v Kristusu našla moč za uresničevanje sprave
in pravičnosti, ki jo je nakazala Afriška
škofovska sinoda.
Slovenski: Da bi se v naših cerkvah ne
opravljale le maše za pokojne, temveč
tudi za žive (otroke, mlade, družine,
starejše, bolne, državne in cerkvene
voditelje itd.).
DOBRODELNOST

Danes bodo pri vseh
mašah na voljo sveče
Karitas. Z nakupom
teh sveč bomo darovali v dober namen.
Za vsak dar se vam
iskreno zahvaljujemo.
Spraševati se o človekovi prihodnosti
pomeni, spraševati se o cilju in smislu
njegove sedanjosti.
(Ciril Sorč)
KOLEDARJI, TISK

Marijanski koledar 2010 ……...... 2,00 €
Marijanski žepni koledarček …... 0,10 €
Družina – enolistni koledar …...... 0,50 €
Družina - namizni koledar ……… 4,70 €
Družinska pratika ………………….. 4,95 €

