
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, 5. decembra ob 10.30 bo maša 
na Vimperku. Obhajali bomo god sv. 
Miklavža. Lepo vabljeni! V župnijski 
cerkvi ob tej uri sv. maše ne bo.  
 
 

 

Danes popoldne ob 17. uri bo v naši 
župnijski cerkvi sv. Miklavž obiskal 
otroke župnije Polzela. Ker program 
miklavževanja ne bo vseboval maše, 
upam, da se bodo otroci v spremstvu 
staršev dopoldne udeležili tudi svete 
daritve. Vsekakor lepo vabljeni! 
 
 

 

V sredo, 8. decembra je praznik brez-
madežnega spočetja Device Marije. 
Zato bosta v župniji dve maši: ob 7. 
in 17. uri. Počastimo Brezmadežno! 
 
 

 

V soboto, 11. decembra organiziramo 

potovanje v Bratislavo s Tadejem. Od-

hod avtobusa ob 6. uri izpred cerkve. 

Cena je 30 €. Prijave z vplačilom v žup-

nišču do zasedbe avtobusa. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 12. dec. 
bo ves dopoldan na  
razpolago spovednik  
za božično spoved.   
 
 

 

Zakonci, jubilanti pridite iskat foto-

grafije, ki so nastale ob praznovanju. 
 
 

 CENIK  
 

 

Koledar Družina - enolistni … 0,50 € 
Marijanski koledar ……………. 2,00 € 
Pratika 2011 …………………….. 4,90 € 
Družina 2011 ………………….  75,40 € 
Ognjišče 2011 ………………....  26,40 € 
Misijonska obzorja ………….... 9,00 € 
Mohorjeva zbirka ……………  42,00 € 
Prijatelj 2011 ………………….  10,50 € 

 

 

 MOLITEV 
 

 

 ZA DRUŽINO 
 

Sveti, Troedini Bog,  
ti si Ljubezen.  
Slavimo te in hvalimo,  
ker si ustvaril družino,  
da se tvoja Ljubezen po njej 
uresničuje in razširja.  
V času, ko se želi razvrednotiti 
družino očeta, matere in otrok, 
se milostno ozri na nas, da bomo 
uresničevali tvoj načrt Ljubezni.  
Prosimo te, da bi se vsi kristjani s 
pogumom in javno besedo zavzeli 
za vrednoto družine ter jo 
posredovali našim mladim.  
Naše družine, naš narod in naše 
voditelje izročamo v varstvo 
Matere Marije, svetega Jožefa in 
drugih zavetnikov družine.  
Stvarnik družine, sprejmi naše 
prošnje in jih usliši po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.  
Marija, Kraljica družine,  
prosi za nas! 

Civilna iniciativa  

»Za družino in pravice otrok« 

Več na: www.24kul.si 

 
 
 

 

Jezus prihaja! Toda kako  

naj vstopi v moje srce, če to  

srce spi v starih navadah! 

Ali bo našel prostor v srcu, ki  

je zaspalo v slabih besedah in lažeh? 

Ali bom imel dovolj poguma, da se 

dvignem iz lenobe in sebičnosti? 

Jezus se mi najavlja kot prijatelj. 

Biti hočem zares pripravljen, da 

ga lepo sprejmem v tako krutem 

svetu in v tej današnji naglici. 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  


