
 

 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 6. januarja je praznik Go-
spodovega razglašenja. Maši bosta 
zjutraj in zvečer. Po večernem bogo-
služju molitev za duhovne poklice.  
 
 

 

V petek, 7. januarja ob 16.30 češčenje 
Najsvetejšega in blagoslov.       
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 9. januarja ob 16. 
uri bo v župnijski cerkvi tradicionalni 
'trikraljevski' koncert župnijskih zbo-
rov in skupin. 
 
 

 

Moj Bog, sprejmi vse  
moje prijatelje v svoje  
zvesto in ljubeznivo  
varstvo. Ohrani jih verne,  
poštene in čiste, utrdi jih v  
svoji ljubezni. Daj jim moči, 
prizadevnosti in stanovitnosti v 
dobrem, sprejmi nas vse v svoje 
nebeško bivališče in v svoje srce.  
 
 
 
 
 
 

 

 APOSTOLAT MOLITVE  
 

 

JANUAR 2011 
 

Splošni: Da bi bilo bogastvo stvarstva 
ohranjeno, cenjeno in vsem razpolo-
žljivo kot dragocen Božji dar ljudem.  
 

Misijonski: Da bi kristjani dosegli po-
polno edinost in tako človeškemu 
rodu pričevali za univerzalno Božje 
očetovstvo.  
 

Slovenski: Da bi radi brali Sveto pismo 
in ob tem spoznavali, kaj nam želi 
Bog povedati. 

 
 

 

Otroci, prinesite te dni k 
jaslicam 'sadove' advent-
ne akcije 'Otroci za otro-
ke'. Hvala!  

 

 

 IZ STATISTIKE 2010 - KRSTI: 
 

 

 

      
 

 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 € 
 

 

 

 DOSLEJ JE NAROČILO:  
 

 

'Družina 2011' .……...  25  naročnikov 

36 - skupno število krščenih 

19 - dečki 

17 - deklice 

29 - iz naše župnije 

  

11 – Polzela          (0,459) 
  6 – Breg              (0,634) 
  7 – Ločica           (0,871) 

  5 – Založe           (1,214) 
  0 – Podvin          (0,000) 
  0 - Orova vas      (0,000) 

17 - zakonski            (47,22%) 

11 - izvenzak.skupn. (30,56%) 

7 - nezakonski         (19,44%) 

1 - civilnozakonski    (2,78%) 

14 - prvorojencev 

21 - drugorojencev 

1 - tretjerojencev 

0 - četrtorojencev 

30,2 - povprečna starost mater 
33,3 - povprečna starost očetov 

39,7 - najstarejša mamica 

43,8 - najstarejši očka 

23,8 - najmlajša mamica 

23,8 - najmlajši očka 

6,7 - mesecev ob krstu - dečki 

5,6 - mesecev ob krstu - deklice 

2,1 - najmlajši deček (mesecev) 

1,9 - najmlajša deklica (mesecev)  

 
 
  

 
 
 

 
 
 


