
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes in prihodnjo nedeljo 
bo ves dopoldan na  
razpolago spovednik  
za božično spoved.  
 
 

 

V ponedeljek, 13. dec. ob 19. uri bo v 
prostoru pod cerkvijo redna seja ŽPS! 
 
 

 

V torek, 14. decembra ob 17. uri bo 
pri Sv. Jožefu v Celju svečano predbo-
žično srečanje sodelavcev Škofijske 
Karitas Celje.    
 
 

 

V četrtek, 16. decembra pri večerni 
maši bomo pričeli z letošnjo božično 
devetdnevnico. V naslednjih dneh 
bodo maše zjutraj in zvečer. »Kralja, 
ki prihaja, pridite, molimo!«    
 
 

 

Turistično društvo Občine Polzela 
vabi na božični sejem, ki bo v soboto, 
18. decembra 2010  od 9. do 12. ure 
na parkirišču ob občinski stavbi.  

 
 

 

Zakonci, jubilanti pridite iskat foto-
grafije, ki so nastale ob praznovanju. 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Radio Ognjišče naslavlja na vernike 
vseh škofij veliko prošnjo za pristop 
med podporne člane - med 'prijatelje 
radia Ognjišče'. Prosijo za minimalni 
znesek 2,50 € na mesec oz. 30 € na 
leto. Situacija namreč ni rožnata.   
 
 

 PREDAVANJE  
 

 

Župnija Prebold vabi na predavanje 
dr. Karla Gržana, ki bo v ponedeljek, 
13. decembra ob 18. uri v Aninem do-
mu. Naslov predavanja je: »In kaj po-
čne Bog v nebesih, ko je na zemlji 
toliko trpečih.« 

 

 

 MOLITEV 
 

 

  

V zadnjih Oznanilih je 
bila na tem mestu  
objavljena molitev za 
družino. Posredovala  
jo je 'Civilna iniciativa  
»Za družino in pravice  
otrok«.  Glavni cilji te iniciative so:  
1. ohranitev zakonske zveze kot z 
zakonom urejene skupnosti moža 
in žene - oblikovanju družine;  
2. ohranitev družine kot življenjske 
skupnosti očeta, matere in otrok, ki 
zaradi otrok uživa posebno varstvo;  
3. spoštovanje pravice otrok, da so 
sprejeti v rejništvo oz. so posvojeni 
v urejeno skupnost moža in žene; 
4. odprava diskriminacije poročenih 
zakoncev na področju dodeljevanja 
socialne pomoči, vrtcev, stanovanj;  
5. državna pomoč družinam v Slove-
niji, predvsem tistim, ki so se zaradi 
gospodarske krize znašle v težavah;  
6. omogočanje ustrezne priprave na 
zakonsko in družinsko življenje mla-
dim s strani države.  
Več o peticiji in Civilni iniciativi si  
lahko preberete na: www.24kul.si. 
 
 

 ROMANJE  
 

 

V začetku prihodnjega leta (15. - 24. 
februarja) se pripravlja zanimivo in 
duhovno nadvse bogato romanje »Po 
Mojzesovih stopinjah v Egipt in Jor-
danijo«. Več o romanju in pogojih na: 
http://zupnije.rkc.si/polzela/upload/

ROMANJA/Po_Mojzesu.htm. 
 
 

 

Kaj ste šli gledat v puščavo? 
Trs, ki ga veter maje? 
Preroka? … Več kot preroka. 
 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  


