OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST.

V nedeljo, 2. decembra bo pri vseh sv.
mašah Župnijska karitas Polzela prodajala adventne venčke. Prispevki
bodo namenjeni ljudem v stiski.
Danes, v nedeljo, 2. decembra ob
15. uri bo v župnijski cerkvi sv. Petra
v Šempetru revija cerkvenih pevskih
zborov dekanije Žalec. Vabljeni!
V torek, 4. decembra ob 20. uri začenjajo v župnišču v Petrovčah pripravo
odraslih na zakramente uvajanja v
krščanstvo. Obvestite tiste, ki bi želeli prejeti zakrament sv. krsta, birme
in obhajila, da se pridružijo.
V sredo, 5. decembra ob 17. uri bodo
mladi in Župnijska karitas pripravili
miklavževanje za naše najmlajše.
V četrtek, 6. decembra po večerni sv.
maši bo molitev za duhovne poklice
pred izpostavljenim Najsvetejšim.
V petek, 7. decembra dopoldne bodo
na svojih domovih obiskani ostareli
in bolniki, ki se ne morejo udeleževati
bogoslužij v cerkvi. Sporočite, prosim,
če se naj oglasimo tudi pri vas!
V soboto, 8. decembra je
praznik.. Sv. maši bosta
ob 7. in 17. uri. Vabljeni!
To soboto ob 16. uri bo
ministrantsko srečanje.
Prihodnjo nedeljo, 9. decembra bosta
v župnijski cerkvi le dve maši (ob 7.
in 9. uri). Tretja (ob 10.30) pa bo v
cerkvi sv. Miklavža na Vimperku.

Miklavž tudi letos prosi
dobre ljudi za pomoč
pri obdarovanju otrok
na predvečer svojega
godu. Že v naprej hvala.
S prvo adventni nedeljo vstopamo v
čas priprave na praznik Jezusovega
rojstva. Otrokom, staršem, družinam
ga želimo čim globlje doživeti. Zato je
Misijonsko središče spet pripravilo
adventni koledar z gradivi za večerna
razmišljanja, molitev in dobrodelnost.
Odprimo srca tudi za otroke v najrevnejših predelih sveta. Z zbiranjem darov »otroci za otroke« jim bodo dali
doživeti Božjo dobroto. Darove naj
otroci v priloženi škatlici za božič oddajo pri jaslicah. Hvala!
Župnija Petrovče vabi na dobrodelni
koncert za ureditev vaškega jedra, ki
bo v petek, 14. decembra 2012, ob 19.
uri v baziliki Matere Božje Petrovče.
Cena vstopnice je 10 €. Dobite jih v
župniščih: Petrovče, Polzela, Galicija,
Žalec, Šempeter, Gotovlje, Prebold, pri
Zlatku Kerčmar, v slaščičarni Brglez,
trgovini Bala Petrovče, v TIC-u Žalec.
KNJIGE.

V župnijski pisarni je že na razpolago
knjižni dar Mohorjeve družbe 2013.
NAROČNINE 2013

Družina …………………….….…...... 83,20 €
Ognjišče …………….……………….. 27,00 €
Misijonska obzorja ……….…...… 9,00 €
Prijatelj ……………………………. 11,70 €
Mohorjeva zbirka ……………….. 44,00 €

