OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo,
8. januarja 2012
ob 16. uri bo v naši župnijski cerkvi
koncert polzelskih cerkvenih pevskih
borov in glasbenih skupin.
V ponedeljek, 9. januarja ob 19. uri
bo v prostoru pod cerkvijo redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta.
V torek, 10. januarja ob 18. uri bo v
sejni sobi našega župnišču redna
seja Župnijske karitas Polzela.
V četrtek, 12. januarja ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
DOSLEJ JE NAROČILO:

'Družina 2012' .……... 32 naročnikov
'Ognjišče 2012' ……… 54 naročnikov
'Misijonska obzorja' 3 naročnikov
'Mohorjevo zbirko' ... 4 naročnikov
Z naročanjem ne odlašajte!
DAR ZA CERKEV:

Prispevek, ki ga že desetletja okrog Novega leta
darujete za ogrevanje in
urejanje cerkve (stolnina),
je v tej zimi oddalo že 72 vernikov.
Dobrodošli tudi drugi. Lani vas je sodelovalo 179. Gospodinjstev v župniji
pa je 1.460. Hvala!
IMENA NOVOKRŠČENCEV 2011:
Amadej, Anej, Anže, Brina Marija,
Florjan, Glorija, Goja, Jakob, Juš,
Kristian, Lara, Larisa, Lejla, Lia, Lian,
Luka, Maj, Maša, Mia, Mihael, Nace,
Nina, Pia, Tanaja, Tilen, Tim, Urban,
Zoja, Živa Marija.

SLOMŠKOVO LETO

»Vabim vse mašnike in
vernike, sinove in hčere ene
in ljubljene in ljubeče Matere,
celo dobrovoljne ločene brate in sestre
... da naj bi se v duhu prave ponižnosti
in krščanske ljubezni z iskrenim in gorečim srcem sklenili z nami v moliti za
zedinjene k Očetu ljubezni in usmiljenja, prav stanovitno in zaupno klicali,
naj bi dneve žalostne ločitve skrajšal,
led slepega črtenja raztopil na soncu
prave krščanske ljubezni in odmaknil
od nas trdno steno ločitve ...«
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skupno število krščenih
dečki
deklice
iz naše župnije
11 – Polzela
(0,459)
6 – Breg
(0,625)
3 – Ločica
(0,336)
3 – Založe
(0,728)
1 – Podvin
(0,369)
(0,000)
0 - Orova vas
zakonski
(41,38%)
izvenzak.skupn. (37,91%)
nezakonski
(17,24%)
civilnozakonski (3,45%)
prvorojencev
drugorojencev
tretjerojencev
četrtorojencev
petorojencev

povprečna starost mater
povprečna starost očetov
najstarejša mamica
najstarejši očka
najmlajša mamica
najmlajši očka
mesecev ob krstu - dečki
mesecev ob krstu - deklice
najmlajši deček (mesecev)
najmlajša deklica (mesecev)

