OBVESTILA

Slovenski: Da bi se trudili razumeti
bolne, trpeče in osebe s posebnimi
potrebami, ter jim po svojih močeh
in z ljubeznijo pomagali.

»Luč v razsvetljenje
poganov«, tako zapoje Simeon, ko drži
v naročju Jezusa. Ta
LUČ je bila najprej "Gospod, naj spoznam tebe,
napovedana po preroku Bileamu kot naj spoznam sebe!"
'zvezda', ki vzhaja iz Jakoba. To luč so
videli modri na nebu in so jo počastili IZ STATISTIKE 2011 - RAZNO:
z najvišjim čaščenjem. Nobeden od
Nataliteta
modrih pa je ni vzel v naročje. Tega
je bil vreden Simeon. Kot simbol te župnija - 5 24 - krst. 29 - pogreb.
Polzela + 1 11 - krst. 10 - pogreb.
luči držimo na svečnico v rokah blaBreg + 3
6 - krst. 3 - pogreb.
goslovljeno svečo.
V četrtek, 2. februarja, na praznik Jezusovega darovanja – svečnico, bosta
v župniji dve sv. maši. Med svečami,
ki jih boste lahko kupili pred bogoslužji bodo tudi 'Slomškove'. Z darom
zanje boste podprli organizacijo prireditev v 'Slomškovem letu'.

Ločica
Založe
Podvin
Orova v.
drugi

-5
+0
-4
+0

APOSTOLAT MOLITVE

FEBRUAR
Splošni: Da bi vsa ljudstva
imela prost dostop do vode
in drugih naravnih virov, ki
jih potrebujejo za vsakdanje življenje.
Misijonski: Da bi Bog podpiral prizadevanja zdravstvenih delavcev, ki
v najrevnejših predelih sveta nudijo
pomoč bolnim in ostarelim.

8 - pogreb.
3 - pogreb.
5 - pogreb.
0 - pogreb.
1 - pogreb.

Imena novokrščencev
1 x 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

V četrtek, 2. februarja bo ob koncu
jutranje in večerne maše molitev za
duhovne poklice.
V petek, 3. februarja bo Najsvetejše
izpostavljeno ob 16.30. Priložnost bo
tudi za sv. spoved.

3 - krst.
3 - krst.
1 - krst.
0 - krst.
5 - krst.

36

-

11.833
1.373
10.066

-

Prvoobhajancev
Obhajila v župnijski c.
nedelje
prazniki med tednom
delavniki
Oddani mašni nameni

317
214

-

g. Janez B. (oznanjeno)
duhovniki razni
Naročnine

49
85
9
6
3
2
2

-

'Družina'
'Ognjišče'
'Mohorjeva zbirka'
'Misijonska obzorja'
'Prijatelj'
'Salezijanski vestnik'
'Brat Frančišek'

