
 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 14. novembra bosta pri 
vseh treh mašah zakonca Anica in 
Andrej M. pričala o preizkušnjah v 
njunem življenju. Po mašah bosta na 
razpolago tudi njuni knjigi. Nakup 
priporočam! 
 
 

 

Danes, v nedeljo, 14. novembra ob 15. 
uri bo maša in po njej družabno sre-
čanje pri sv. Miklavžu na Vimperku. 
 
 

 

V ponedeljek, 15. novembra ob 18.00 
bo redna seja župnijskega gospodar-
skega sveta. Vsi člani vabljeni! 
 
 

 

V torek, 16. novembra ob 17. uri se 
bo v učilnici Škofijskega doma Vrbje 
pri Žalcu pričelo prvo izmed štirih 
predavanj v okviru tečaja za osebno 
pripravljenost in liturgično pravilnost 
prinašanja sv. obhajila bolnikom na 
dom. Predavala bosta g. Miha Herman 
in g. Rok Metličar. Naslov predavanja: 
'Sv. Evharistija - zakrament Ljubezni'. 
Za prisostvovanje rabite prijavnico 
in župnikovo potrdilo.  
 
 

 

To soboto, 20. novembra ob 17. uri 
bo v naši župniji spet slovesnost v 
katero bomo vključili dvoje: ob godu 
svete Cecilije bodo praznovali pevci, 
organisti in zborovodje; ob sklepu 
cerkvenega leta pa se bodo k zahval-
nemu bogoslužju in blagoslovu zbrali 
tudi zakonci jubilanti – pari, ki v tem 
letu so ali še bodo obhajali katero od 
okroglih obletnic poroke (5, 10, 15, 
20, 25 … itd. na 5).  Zaradi pogostitve, 
ki bo po maši, jubilante naprošam za 
obvestilo o udeležbi. Ne čakajte na 
osebno pisno vabilo! 
 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 21. novembra ob 
15. uri bo v župnijski cerkvi v Žalcu 
revija dekanijskih cerkvenih pevskih 
zborov. Poslušalci lepo vabljeni! 

 
 

 

Od 19. do 21. 11. bo v 
Mariboru mladinsko 
taizéjsko srečanje. Na 
shod so vabljeni mladi 
iz vse Slovenije v sta- 
rosti od 16 do 35 let. 
Za bivanje pri druži-
nah se je bilo treba 
prijaviti. Rok je potekel. Možno pa se 
je udeležiti le bogoslužij in molitev 
po cerkvah.  
 
 

 

 PREDAVANJE  
 

 

V programu s kate-
rim bo zaznamovan 
teden Karitas od 21. 
do 28. novembra bo  
tudi predavanje dr. 
Edvarda Kovača z 
naslovom 'Nove oblike solidarnosti'. 
Predavanje bo na Polzeli v četrtek, 
25. novembra ob 17.30 (po maši).  
 
 

 

Ta teden bodo v Mariboru in Ljublja-
ni potekali Nikodemovi večeri 2010: 
Cerkev na prepihu.  
 
 

 

 JUBILEJNI KONCERT  
 

 

V nedeljo, 21. novembra ob 15. in ob 
19. uri bosta v Cankarjevega doma v 
Ljubljani Gala koncert Radia Ognjišče 
'Vedno Si z menoj'. Vstopnice so v 
prodaji v tajništvu Radia Ognjišče 
(01/512-11-26) in na blagajni CD. 
 
 

 

»Zaupajmo v Gospoda …« (Lk 21,17) 
 

 
 
  

 
 
 


