OBVESTILA - VABILA

Obhajamo misijonsko nedeljo. Molimo
in darujemo za ljudi v pomanjkanju.

V torek, 23. oktobra ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju srečanje za
bralce Božje besede s prof. Jožetom
Faganelom. Udeležite se ga lahko kot
posameznik ali skupinsko iz župnije.
29. in 30. oktobra bo v Domu sv. Jožefa
nad Celjem duhovna obnova za ministrante. Voditelja bosta Borut Pohar
in Ivan Šumljak, letošnja novomašnika.
Začetek v ponedeljek ob 9. uri, sklep v
torek s kosilom. Prijave do 26. oktobra
pri voditelju polzelskih ministrantov
Vidu Pesjaku!
DOBRODELNOST.

Otroci, ki jih v misijonskih deželah
(Burma, Malavi, Angola, Etiopija)
podpira ŽPS župnije Polzela.

Hvala za mašno nabirko.
Oddana bo Misijonskemu
središču Slovenije za
pomoč misijonarjem.
LETO VERE

Leto vere je z apostolskim pismom Vrata vere
razglasil Papež Benedikt
XVI. Osrednji namen leta je, da bi se v
vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti
s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. To bo priložnost tudi
za poglobitev praznovanja vere v
bogoslužju, zlasti v evharistiji, ki je
»vrhunec, h kateremu teži delovanje
Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč«.

Zbiranje ozimnice Dar jeseni se nadaljuje še ta teden do nedelje, 27. oktobra.
Darujte, prosimo, za ljudi v stiski!
Tudi v nedeljo, 28. oktobra bo
pri vseh treh mašah Župnijska
karitas ponujala nagrobne
sveče. »Manjša sveča, za
sočloveka sreča.« Izkupiček je
namenjen ljudem v stiski. Za vsak dar
se vam iskreno zahvaljujemo.
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€.

