
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, 6. decembra, na sam god sv. 
Miklavža bo ob 15. uri v cerkvici sv. 
Miklavža na Vimperku sveta maša. 
Mladi in odrasli lepo vabljeni! 
 
 

 

V ponedeljek, 7. decembra bo 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo redna 
seja ŽPS. 
 
 

 

V torek, 8. decembra, na praznik  Brez 
madežnega spočetja Device Marije bo 
poleg jutranje tudi večerna sv. maša.  
 
 

 

V četrtek, 10. decembra ob 19. uri bo v 
župnišču srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo se bo pričelo letoš-
nje božično spovedovanje. Spovednik 
bo na razpolago od 6.30 do ok. 11.00 
(tudi med vsemi mašami). 
 
 

 KULTURA 
 

 

Gospa Eli Trobec nam bo 7. decembra 
ob 18,30 v Občinski knjižnici Polzela 
pripravila potopisno duhovno pre-
davanje o svetovno znani romarski 
poti Camino, peš hoji k sv. Jakobu v 
Santiago de Compostela v Španiji. 
Naslov predavanja bo »Camino – pot 
k sebi«. O tem, kako je doživela 800 
km dolgo romanje vam bo gospa Eli 
predstavila v mali dvorani Kultur-
nega doma na Polzeli.      
 

 

 

Pripravimo Gospodu pot v ljubezni. 
Med nas prihaja kot sad ljubezni in 
v svoji otroški podobi bo prinesel 
Ljubezen samo. 
 
 

 

Na razpolago Mohorjeva zbirka 2010. 
 

 

 

 ZA DUHOVNIKE  
 

 

Gospod, daj nam 
 svete duhovnike, 

ki bodo s sočutjem, 
 z ljubeznijo in modrostjo  

ljudem pomagali ohraniti upanje in 
vero v Boga. Naj v evharistiji, molitvi 
in osebni združitvi s Teboj prejemajo 
darove Svetega Duha, da bodo z njimi 
posvečevali Cerkev, narod, družine in 
življenje vsakega človeka. 
 
 

 

 

Zahvala vsem, ki so na kakršenkoli 
način sodelovali pri 'miklavževanju' 
v soboto zvečer. Otrokom v veselje! 
 
 

 ZAKONSKI JUBILEJI 2009 
 

 

Udeleženci slavja v soboto, 21. nov. 
naj pridejo iskat fotografije, nastale ob 
tej priložnosti! 
 
 

 KOLEDARJI, TISK  
 

 

Marijanski koledar 2010 ……....  2,00 €  
Marijanski žepni koledarček …   0,10 €  
Družina – enolistni koledar …...  0,45 € 
Družina - namizni koledar …….. 4,00 €  
Pratika 2010 ………………………..  4,80 € 
 
 

 NAROČNINE ZA LETO 2010  
 

 

Družina 2010 …………………….   72,80 €  
Ognjišče 2010 ……………………   24,00 € 
Sončna pesem 2010 ……………..   8,90 € 
Misijonska obzorja 2010 ………    9,00 € 
Prijatelj 2010 …………………….   11,00 € 
Božje okolje 2010 …………...…    22,80 € 
Božja beseda danes 2010 ……..    5,00 € 
Cerkev v sedanjem svetu …….   26,70 € 
Brat Frančišek 2010 ……………   darovi 
Salezijanski vestnik 2010 …….   darovi 
Mohorjeva zbirka 2010 ………   42,00 € 

 


