OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 23. decembra
bodo skavti prinesli Luč
miru iz Betlehema. Sredstva, ki jih bodo zbrali, bodo namenili
ljudem, ki so jih prizadele novembrske
poplave. Po vsaki sveti maši bodo na
voljo posebne svečke, s katerimi boste
lahko plamen odnesli v vaše domove
ter tako širili mir in povezanost.
V ponedeljek zjutraj bo še zadnja adventna maša z devetdnevnico, ob 21.
uri pa že prva božična, nočna maša.
Polnočnici bosta dve: na Polzeli in
na Gori Oljki. Prosimo za red in mir.
V sredo, 26. decembra, na god sv.
Štefana bo blagoslov soli in vode.

Zavod za kulturo, turizem
in šport Polzela nas vabi na »BožičnoNovoletni koncert, ki bo v torek, 25.
decembra ob 18. uri v župnijski cerkvi
sv. Marjete na Polzeli. Vstop je prost!
JASLICE

V oglasni deski vas kar nekaj plakatov
vabi na obisk božičnih kulturnih prireditev. Med njimi sta vabili na ogled
živih jaslic v jami Pekel v Šempetru in
v Dol Suhi v Rečici ob Savinji.

V četrtek, 27. decembra, na god sv.
Janeza bo po tradiciji blagoslov vina.
SŠK je sprejela sklep, da bo 28. december, praznik nedolžnih otrok, v
Cerkvi na Slovenskem odslej narodni
dan molitve za nerojeno človeško
življenje. Prejeli boste podobico z
molitvijo papeža Benedikta XVI. za
spoštovanje nerojenih otrok.
KOLEDOVANJE

Letošnje koledovanje
bo potekalo od 26. do
28. decembra. V sredo
ob 10.30 bo blagoslov
kolednikov, od 13.30 dalje pa že obhod. Družine (hiše), ki so v preteklih
letih že bile obiskane, so na seznamu
in se ni treba ponovno prijavljati, kdor
pa želi blagoslov kolednikov prvič,
naj čim prej sporoči v župnišče!

ADVENT 2012

Otroci ste v adventu zbirali
sredstva za otroke v misijonih. Škatlice z zbranim te
dni prinesite in položite v
cerkvene jaslice. Hvala!

PRIDI IN POGLEJ.

SLO pastoralni načrt
- krovni dokument, 27.:
»Katoliška tradicija v urbanih središčih
sicer slabi, v celoti gledano pa ostaja
najbolj razširjeni kulturno-duhovni
okvir na Slovenskem. Katoliški koledar
je večini Slovenk in Slovencev vodilo za
osmišljanje in praznovanje teka dni in
let. Številnim ljudem so blizu blagoslovi.
Nekateri stari verski običaji so rešeni
pozabe. Podružnične cerkve in verska
znamenja so negovana. Čeprav povdarjamo, da tradicionalna vernost za
osebno rast ni dovolj, je navezanost slovenskega človeka na katoliško tradicijo
vendarle pozitivna ...«

