OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 4. novembra 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 pred 2. vatikanskim koncilom ministrirali še v latinščini. Le-te
iz polzelske in drugih župnij vabimo,
da se srečanja udeležijo.
Na zahvalno nedeljo
so naše cerkve
okrašene s sadovi in
darovi zemlje ter z
izdelki človeških rok
in miselnih naporov.
Sadovi ob oltarju predstavljajo še
nešteto drugih stvari, brez katerih
bi bilo naše življenje prazno. Človek
pač ne živi samo od kruha, ampak še
bolj od dobre besede, misli, medsebojne
prijaznosti, naklonjenosti, ljubezni
in pomoči. Končno je človek človeku
največji dar, ki ga ne more odtehtati
nobeno bogastvo.
V četrtek, 8. novembra ob 18. uri bo
redno srečanje zakonske skupine.
Prihodnjo nedeljo, 11. novembra ob
15. uri bo maša in družabno srečanje
na Vimperku. Dobrodošli.
Srečanje zakoncev jubilantov: 24. 11.

LETO VERE

Rezervirajte si čas!
Ker je sporočilo leta vere
namenjeno slehernemu kristjanu in
vsem ljudem dobre volje, smo začetek
leta vere najprej obhajali po župnijah.
V tem času je bila v Rimu škofovska
sinoda o novi evangelizaciji, ki se je
je v imenu SŠK udeležil naš škof. Ker
torej ni mogel biti prisoten pri teh slavjih, bo na škofijski ravni slovesnost ob
vstopu v leto vere na praznik Kristusa
Kralja, v nedeljo, 25. novembra, ob 15.
uri v celjski stolnici. Ta dan bo tudi obhajanje obletnice posvetitve stolnice.
Družinski center Betanija vabi dekleta
in fante od 30. do 45. leta na duhovni
vikend z naslovom Spremenimo krizo
v dobro priložnost. Od 9. do 11. nov. v
Nazarjih. Vodi: dr. Karel Gržan. Prijave: betanija@rkc.si, 01/234-75-82,
od pon. do četrtka med 8. in 14. uro.
V petek, 16. novembra zvečer začetek
duhovne obnove za fante in dekleta 4.
do 7. razred. (Želimlje). Prijave!
Katoliško gibanje Zakonci za Kristusa
vabi zakonce na duhovne vaje Koraki
do boljšega zakona. Od 16. do 18. nov.
pri sestrah frančiškankah BS, Brezje.
Organizirano je varstvo otrok. Prijave
tel.: 031-454-831, www.zakonci.net.
KULTURA.

PRATIKA, KOLEDARJI 2013

V soboto, 10. novembra ob 19. uri bo
v Kulturnem domu na Polzeli koncert
Moškega pevskega zbora Polzela.

Pratika 2013 ………………………… 5.00 €
Marijanski kol. 2013 stenski …... 2.00 € Dom sv. Jožefa Celje vabi v petek, 9. noMarijanski kol. 2013 žepni ……... 0,10 € vembra ob 19. uri na koncert: 'Citre in
Družinski kol. 2013 enolistni ….. 0,57 € slovenska ljudska pesem'.

