OBVESTILA - VABILA

Današnja 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.
V ponedeljek, 7. novembra ob 19.00
bo v prostoru pod cerkvijo redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta.
V torek, 8. novembra ob 18.00 bo v
župnijski sejni sobi sestanek katehistinj župnije Polzela.
V četrtek, 10. novembra ob 19.00 bo
srečanje zakonske skupine.
V nedeljo, 13. novembra med mašo
ob 10.30 bosta sodelovala MoPZ Polzela in Dalmatinska klapa Atlant.
V nedeljo, 13. novembra ob 15.00 bo
tradicionalno Martinovo srečanje na
Vimperku. Najprej bo sv. maša, nato
pa prijateljsko druženje pred cerkvijo. Pridite!
KULTURA

Kulturno umetniško društvo Polzela
vabi v soboto, 12. novembra ob 19.00
na večer slovenskih in dalmatinskih
pesmi pod naslovom 'Kje so tiste stezice'. Nastopala bosta Moški pevski
zbor Polzela in Dalmatinska klapa
Atlant. Koncert bo v kulturnem domu
na Polzeli. Vabljeni!
V soboto, 19. novembra ob 17.00 bo
spet slovesnost ob obhajanju zakonskih jubilejev: 5, 10, 15, 20, 25, 30 itd.
Jubilante vabimo, da se prijavijo v
župnišču, po telefonu 705-00-03 ali
e-pošti joze.kovacec@rkc.si.

DUHOVNE VAJE

Zakonci za Kristusa vabijo zakonce na
duhovne vaje 'Koraki do boljšega zakona', ki bodo od 18. do 20. novembra
pri sestrah frančiškankah na Brezjah.
Prijave in informacije na tel:031-454
-831 ali www.zakonci.net.
Na duhovne vaje so vabljeni tudi neporočeni fante in dekleta 21-30 let. Te
bodo 25. - 27. novembra na Godoviču.
Prijave na: sflslovenija@gmail.com ali
041-962-217 (Maja).
18. - 20. novembra bodo duhovne vaje
za srednješolce v Marijinem domu Bled.
11. - 13. nov. duhovne vaje za fante in
dekleta 4. - 7. razreda v Želimljah.
2. - 4. novembra duhovne vaje za fante
in dekleta 8. in 9. razreda v Želimljah.
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 €

Dva meseca počitnic na
Havajih, mesec v Španiji,
smučanje v Franciji … Kako
si lahko privoščite vse to?

Čebele so
kakor
besede.
Pikajo
ali
prinašajo
med.
(ljudska
modrost)

