OBVESTILA - VABILA

Današnja nedelja, 1. januarja 2012
je posvečena prazniku Marije, Božje
Matere in dnevu miru. Lepi vsebini
za vstop v novo leto. Čeprav bomo
to storili vsak s svojimi križi in težavami, vsak s svojimi uresničenimi in
neuresničenimi načrti nam vsako
novo leto daje novega upanja, Bog
nam po njem daje nove priložnosti.
Pridite, da bomo skupaj prosili, naj
nam pomaga, da bomo to zmogli.
V petek, 6. januarja je praznik Gospodovega razglašenja. Sv. maši bosta
zjutraj in zvečer.
Prihodnjo nedeljo, 8. januarja ob 16.
uri bo v župnijski cerkvi tradicionalni
'trikraljevski' koncert župnijskih zborov in glasbenih skupin.
MESEC VERSKEGA TISKA

Januar je mesec verskega tiska. Vse
vernike spodbuja, naj cenijo tovrstno
obveščanje in poučevanje in naj se na
kakšen časopis ali revijo tudi naročijo. Vse, ki bi želeli tudi v letu 2012
verski tisk dobivati v cerkvi prosim,
da naročnino čim prej obnovijo. Že
ob koncu decembra je treba namreč
z uredništvi doreči število izvodov,
ki naj jih pošiljajo na župnijo. Za zdaj
se je v naši župniji prijavilo prav malo
naročnikov.

»Ne vem, to mora
biti zelo poseben
boben. Večina mojih
sosedov ga je že
želelo odkupiti.«

SLOMŠKOVO LETO

Vrednota za mesec
januar je EDINOST.
APOSTOLAT MOLITVE

JANUAR
Splošni: Da bi žrtve
elementarnih nesreč
dobile duhovno tolažbo
in materialno pomoč, ki
ju potrebujejo, da si obnovijo življenje.
Misijonski: Da bi bili kristjani s svojo
zavezanostjo miru priče Kristusovega
imena za vse ljudi dobre volje.
Slovenski: Da bi nam Bog dal novinarje, ki bodo o ljudeh in dogodkih
poročali po resnici in pošteno, čeprav
jim to osebno morda ne bo ustrezalo.
Komisija za pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci vas lepo
vabi, da v tem tednu oddate podpis za
družinski referendum. Obrazec, ki ga
boste lahko vzeli pred cerkvijo po maši
boste izpolnili z osebnimi podatki in
ga na Krajevnem uradu na Polzeli podpisali. Krajevni urad na Polzeli dela ob
sredah od 8.00 do 12.00 ter od 13.00
do 17.00 ure. Lahko pa ga podpišete
tudi na Upravni enoti v Žalcu, ki dela
vsak dan od 8.00 do 15.00 ure. Vsa navodila za oddajo podpisa so na hrbtni
strani obrazca.
Z oddanim podpisom izražamo trdno
prepričanje, da mora država ohraniti
vrednoto družine in ne sme z zakonom
odvzeti temeljne naravne in človekove
pravice otroka do matere in očeta.
Družina, je temeljna vrednota družbe.

