OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 14. oktobra so k sv. maši
ob 10.30 posebej lepo vabljeni bolniki in ostareli. Tradicionalno srečanje
bo tudi tokrat vodil g. Janez Bračun.
V soboto, 20. oktobra bo skupni misijonski praznik Cerkve v Sloveniji in
na Koroškem: »Verovati, praznovati,
deliti«. Dogodek bo na Plešivcu/Tanzenbergu, v neposredni bližini Gospe
Svete na Koroškem, Avstrija. Zbiranje
od 9. uri. Zaključek ob 15. uri.
20. oktobra
ob 19.45 uri:
11. glasbeni festival.
Vstopnice v predprodaji so po 9 €.
Prijavite se pri katehistinji Andreji.
Prihodnjo nedeljo, 21. oktobra bomo
misijonsko nedeljo obhajali tudi v
domači župniji. Z molitvijo in darovanjem za člane Kristusove Cerkve,
še posebej pa za tiste, ki so v pomanjkanju za življenje potrebnih dobrin,
bomo odgovorili na Jezusovo vabilo:
'Da bi bili vsi eno'.
LETO VERE

V petek smo stopili v leto
vere. Logotip, ki nas bo
spremljal do zaključka
in ga bomo videvali tudi na zastavi v
cerkvi, predstavlja ladjo, ki pluje na
valovih, kar simbolizira Cerkev. Jambor je križ, na katerem se pne jadro,
ki ga predstavlja monogram IHS.
Krog v ozadju nakazuje sonce, v poglobljenem pomenu pa evharistijo.
29. in 30. oktobra v Celju duhovne
vaje za ministrante. Prijave!

OBRODELNOST.

Ob Vseh svetih
bomo tudi letos
ponudili sveče Karitas.
Prodajali jih bomo v nedeljo 21. in 28.
oktobra pri vseh treh mašah. Izkupiček
je namenjen za pomoč ljudem v stiski.
»Manjša sveča, za sočloveka sreča.« Za
vsak dar se vam iskreno zahvaljujemo.
To soboto, 20. oktobra od 9. do 16. ure
bo Župnijska karitas Polzela zbirala
jesenske pridelke za ozimnico, namenjeno Škofijski karitas Celje oz. ljudem
v stiski predvsem v mestih, ki so jih
najbolj prizadeli stečaji podjetij in izguba službe. Darujte, pripeljite! Večje
količine pridemo iskat na dom.
V soboto, 27. oktobra ob 19. uri bo v
športni dvorani na Polzeli dobrodelni
koncert z odličnimi gosti, Prifarškimi
muzikanti. Zbrana sredstva bodo namenjena bolniku z multiplo sklerozo,
Marjanu Novaku, Orova vas, za nakup
osebnega dvigala. S podporo mu bomo
težak položaj bistveno olajšali.
Mešani cerkveni pevski zbor župnije
Galicija prireja v nedeljo, 28. oktobra
ob 15. uri v telovadnici POŠ Trje dobrodelni koncert 'Naj zadonijo orgle'.
Sodelovali bodo številni ansambli, skupine in godba na pihala. Vstopnice 10€.
Naročanje 'spominov'.
»Iščeš svojo
mamico?
Ne jokaj,
opiši mi jo,
pa jo bova
poiskala!«

