OBVESTILA - VABILA

Prazniki vseh svetih in
spomin vseh vernih rajnih vzbujata v nas vsako
leto občutek hvaležnosti,
spomina, molitve in vabila k svetosti. Prepričani
smo namreč, da so v zboru svetih tudi
naši pokojni sorodniki, prijatelji in
znanci. Mnoge smo poznali, z njimi
živeli in skupaj delali. Sorazmerno
majhno število jih je Cerkev razglasila
za svetnike, veliko več je nepoznanih
svetnikov. Razglašeni svetniki so nam
postavljeni za vzor in posnemanje.
V četrtek, 1. novembra bosta dopoldne v župniji dve maši (ob 7. in 9. uri),
ena pa popoldne ob 14. uri. Po zadnji
bo tradicionalno branje 'spominov',
molitev, sprevod na pokopališče in
blagoslov grobov.
V četrtek, 1. novembra
ob 17. uri bo v cerkvi
skupna molitev rožnega venca za rajne.
Na vernih duš dan, v petek, 2. nov.
ob 7.00 bo maša za rajne, ki jih bomo
dan prej omenili v 'spominih'.
V petek pol ure pred jutranjo in večerno mašo češčenje Srca Jezusovega
in blagoslov z Najsvetejšim.
Prihodnjo nedeljo ob 10.30 vsi lepo
vabljeni na Goro Oljko. V latinskem
jeziku bo maševal škof dr. Jožef Smej,
prisotni pa bodo tudi ministranti, ki
so ministrirali pred 2. vatikanskim
koncilom. Le-te iz polzelske in drugih
župnij vabimo, da pridejo in sodelujejo.

APOSTOLAT MOLITVE

NOVEMBER
Splošni: Da bi škofje, duhovniki in vsi oznanjevalci evangelija pogumno izpričevali zvestobo
križanemu in vstalemu Gospodu.
Misijonski: Da bi Cerkev, romarica
na zemlji, svetila kot luč narodom.
Slovenski: Da bi se vzgajali v primerni
hvaležnosti do Boga in do ljudi ter cenili darove, ki nam j ih Stvarnik daje
v naravi.
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.
LETO VERE

Namen leta vere je tudi
okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo
raslo v svoji verodostojnosti ter da
bi znova odkriti vsebine vere, ki jo
izpovedujemo, živimo in molimo.
DOBRODELNOST.

Mešani cerkveni pevski zbor župnije
Galicija prireja to 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€
VEČERNE MAŠE.
Od tega četrtka naprej do februarja v
prihodnjem letu bodo večerne maše
v naši župniji ob 17. uri.

