OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 9. decembra bosta v župnijski cerkvi le dve maši (ob 7. in 9.
uri). Tretja (ob 10.30) bo v cerkvi sv.
Miklavža na Vimperku.
V ponedeljek, 10. decembra ob 19.
uri bo zadnja letošnja seja ŽPS.
V četrtek, 13. decembra ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
Prihodnjo nedeljo bomo pričeli božično devetdnevnico. Udeležujte se je!
KUD Polzela vabi na slavnostno prireditev ob treh jubilejih: 60-letnici
predvajanja prve kino predstave na
Polzeli, 35-letnici MePZ Polzela in
10-letnici ansambla Jack Band. Prireditev bo v nedeljo, 16. decembra
ob 17. uri v kulturnem domu na Polzeli. Obeta se nam zanimiv kulturni
dogodek. Prisrčno vabljeni!
Za udeležbo na Evropskem srečanju
mladih v Rimu (od 28. dec. 2012 do
2. jan. 2013) je na voljo še nekaj mest:
Pripravljalna skupina (odhod 26. dec.
ob 0.15): 3 prosta mesta; ostale skupine (odhod 27. dec. zvečer: 10 mest.
Vse skupine se vrnejo 2. januarja
2013 zvečer. Srečanje je namenjeno
mladim od 16 do 35 let.

APOSTOLAT MOLITVE

DECEMBER
Splošni: Da bi po vsem
svetu, zlasti pa v krščanskih občestvih, priseljence
sprejemali velikodušno
in z iskreno ljubeznijo.
Misijonski: Da bi se Kristus razodel
vsemu človeštvu z lučjo, ki izhaja iz
Betlehema in odseva z obraza Cerkve.
Slovenski: Da bi v družini gledali od
Stvarnika zamišljeno skupnost možaočeta, žene-matere in otrok, ki jo Cerkev po zakramentu posvečuje.
DOBRODELNOST.

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.
FOTOGRAFIJE.

Zakonski jubilanti pridite v župnijsko
pisarno iskat fotografije, ki so nastale
ob slovesnosti v soboto, 24. novembra.
NAROČNINE 2013

Glej, da boš svojega
očeta in svojo mater
iskreno ljubil.
Ne pozabi lepo ravnati z n jima.
Dala sta ti življenje
in te vzgojila. Dala sta ti vse, preden
si sploh začel skrbeti zase. (F. Baraga)

Družina …………………….….…...... 83,20 €
Ognjišče …………….……………….. 27,00 €
Misijonska obzorja ……….…...… 9,00 €
Prijatelj ……………………………. 11,70 €
Mohorjeva zbirka ……………….. 44,00 €
Božje okolje ……………………... 24,00 €
Brat Frančišek ……………… prispevek
Salezijanski vestnik ………. prispevek

