
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes popoldne ob 15. uri bo v cerkvi 
sv. Nikolaja v Žalcu revija dekanijskih 
cerkvenih pevskih zborov. Poslušalci 
lepo vabljeni! 
 
 

 

Teden med nedeljo Kris-
tusa Kralja in 1. adventno 
nedeljo je letos teden Kari-
tas, 1. adventna nedelja, 

28. novembra, pa obenem nedelja 
Karitas. V tem času se bo odvilo kar 
nekaj prireditev na to temo, pa tudi 
vsa bogoslužja bodo zaznamovana 
z razmišljanji o solidarnosti.  
 
 

 

 PREDAVANJE  
 

 

V programu s kate-
rim bo zaznamovan 
teden Karitas v naši 
župniji bo  tudi 
pre-davanje dr. 
Edvarda Kovača z naslovom Nove 
oblike solidarnosti. Predavanje bo v 
četrtek, 25. novembra ob 17.30 (po 
maši) v prostoru pod cerkvijo.  
 
 

 

Sv. maše prihodnjo nedeljo bodo obli-
kovali sodelavci Župnijske karitas 
Polzela. Pri vseh mašah bo možen na-
kup adventnih venčkov. Nabirka med 
mašo bo namenjena Škofijski karitas 
Celje. Že v naprej hvala!  

 
 

 

 DOBRODELNI KONCERT  
 

 

V sredo, 24. novembra bo v dvorani 
Golovec v Celju tradicionalni koncert 
Klic dobrote. Sodelovali bodo številni 
priznani glasbeniki. Kot poslušalci 
in donatorji sodelujte tudi vi!  

 

 

 MOLITEV ZA ŽIVLJENJE 
 

 

 

V soboto, 27. nov. bo 
v baziliki sv. Petra v 
Rimu papež Benedik XVI. 
predsedoval molitvene- 
mu bdenju z naslovom 
'Vigilija za vse porajajoče se človeško 
življenje'. V času, ki na različne načine 
relativizira človeško življenje in mu 
jemlje dostojanstvo, smo kristjani po-
sebej poklicani, da branimo življenje 
od rojstva do naravne smrti, pa tudi, 
da gradimo medsebojne odnose v 
prijaznosti, pozornosti in veselju.  
 

Vabljeni smo torej, da se v soboto v 
neki obliki pridružimo sv. očetu. V 
naši župniji bo ta namen vključen v 
večerno mašo, v celjski stolnici pa 
bodo ob 17.30 slovesne večernice, 
ob 18. uri pa škofova maša.   
 
 

 

Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. 
M. Slomška v soboto, 27. novembra 
ob 10.00 vabita na 'dan odprtih vrat'. 
Dodatne informacije: gimnazija 059 
092 215; dijaški dom 059 092 500. 
 
 

 

Vsem, ki se zavedate, da  
Miklavžu za obdarovanje  
otrok ob prazniku zelo 
prav pridejo tudi vaši 
prispevki, naj velja 
obvestilo: v zakristiji  
ali v župnišču bomo sprejeli in zabe-
ležili rezultate vaših dobrih sklepov.      
 
 

 CENIK  
 

 

Koledar Družina - enolistni … 0,50 € 
Marijanski koledar ……………. 2,00 € 
Pratika 2011 …………………….. 4,90 € 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  


