
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 

V ponedeljek, 12. decembra ob 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo redna se-
ja Župnijskega pastoralnega sveta.   
 
 

 

V petek, 16. decembra z večerno ma-
šo ob 17. uri bomo pričeli letošnjo 
božično devetdnevnico. Od sobote 
naprej bodo delavniške maše zjutraj 
in zvečer. Vabim vas, da se jih udele-
žujete iz vseh družin naše župnije. 
 
 

 

Življenje je skrivnost, ki ji 
ne moremo priti do dna, ki 
jo lahko samo živimo v 
vedno novi in vedno glob-
lji obliki, ki postaja še večja 
vrednota ravno takrat, ko 
je nebogljeno in krhko in 
potrebno pomoči. 

(Metka Klevišar) 
 
 

 PREDAVANJE  
 

 

Duhovno Društvo Prenova v Duhu 
vabi na predavanje teologa, duhov-
nika in direktorja edine krščanske 
Exodus TV Zorana Kodele na temo 
poslednji časi, ki bo to nedeljo 11. de-
cembra 2011, ob 15.00, v Slomškovi 
dvorani v Mariboru.   
 

 ROMANJE: 15.- 26. 02. 2012  
 

 

Župnija Polzela in Aritours vas vabita 
na romanje v Egipt, Jordanijo in Izrael 
- po poti izvoljenega ljudstva v obljub-
ljeno deželo. Kraji iz svetopisemskih 
pripovedi stare in nove zaveze se nam 
bodo odpirali kot na dlani … Natan-
čnejše informacije in prijave v našem 
župnišču. Glede plačila si ne delajte 
skrbi; možnih več obrokov do poletja. 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

 

Vrednota december:  VERA  
Primer za molitev ob 
posameznih vrednotah:  
* preberemo Slomškovo misel za do-
ločen mesec * preberemo prošnjo, ki 
ji sledi * zmolimo molitev za Slomško-
vo kanonizacijo * zmolimo Oče naš ... 
Zdrava Marija ... Slava Očetu ...  
 

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin 
Slomšek je luč na poti našega krščan-
skega življenja. Naj nas spremlja njegov 
zgled in podpira njegova priprošnja, 
da bomo v edinosti s teboj in med seboj 
napredovali v veri, upanju in ljubezni, 
in bodo uslišane naše prošnje za nje-
govo kanonizacijo. Blaženi škof Anton 
Martin Slomšek, prosi za nas! Na nje-
govo priprošnjo nas usliši, ko te prosimo 
za ... (lahko dodamo svoj namen). Po 
Kristusu našem Gospodu.   
 
 

 BOŽIČNI SEJEM NA KOMENDI  
 

 

V soboto, 17. decembra od 9. do 12. ure. 
Program: * prihod Božička, * prodaja 
dobrot s kmetij, * voščilnice, okraski, 
darila, * kulturni program, * krasitev 
jelke … Pridružite se in se prepustite 
božičnemu vzdušju! 
 
 

 NAROČNINE 2012  
 

 

Družina …………………….….…......  78,00 € 
Ognjišče …………….………………..  26,40 € 
Misijonska obzorja ……….…...…     9,00 € 
Mohorjeva zbirka ………………..   44,00 € 
Prijatelj …………………………….  10,50 € 
Communio …….………………….  28,00 € 
Božje okolje ……………………...  24,00 € 
Brat Frančišek ………………  prispevek 
Salezijanski vestnik ……….  prispevek 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

 


