
 

 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 

V ponedeljek, 16. januarja ob 19. uri 
bo v sejni sobi župnišča sestanek 
Župnijskega gospodarskega sveta. 
 
 

 

V sredo, 18. januarja bomo pričeli le-
tošnjo molitveno osmino za edinost 
kristjanov. Za vsak dan so priprav-
ljeni posebni svetopisemski odlomki 
in sestavki za razmišljanje. Vodilna 
misel osmine je: »Vsi bomo spremen-
jeni v moči zmage našega Gospoda 
Jezusa Kristusa«. 
 
 

 

V sredo, 18. januarja ob 19. uri bo v  
Ljubljani na Tromostovju v župniji 
Marijinega oznanjenja, zahvalno sre-
čanje za Evropsko srečanje mladih 
z naslovom 'Berlin po Berlinu'.  
 
 

 

V okviru Slomškovega leta bomo v 
četrtek, 19. januarja po maši v orga-
nizaciji in pod vodstvom ŽPS, molili 
za Slomškovo kanonizacijo. 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 
 

MPS spodbuja: Priključimo se humani 
akciji zbiranja plastičnih zamaškov za 
Simona Vogrinca, ki je izgubil obe nogi 
pri skoku s padalom na minsko polje 
v Bosni. Oddajte jih v zato namenjen 
kontejner na ploščadi pred vhodom v 

 trgovino Tuš. 
 
 
 
 

 
 

 

… in kako 
dolgo, pravite, 
bo trajalo,  
da bo lahko  
spet pomival 
posodo? 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

 

Januar: EDINOST 
Molimo za več hvaležnosti  
za brate in sestre v veri. Naj 
nam Gospod odpre srce, da si bomo 
prizadevali za edinost v naših druži-
nah, župniji in vseh drugih skupno-
stih, v katerih živimo. 
 
 

 

 IZ STATISTIKE 2011 - POROKE 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Molitev je boj za čistost srca in iskre-
nost mišljenja. V nas samih so sile, ki 
ogrožajo lepoto naših duš. Okrog nas 
je polno pasti in zank. In vendar vemo, 
da je lepa duša edina dragocenost … 

7 - skupno število porok 

4 - iz naše župnije 

4 - oba novoporočenca naša 
0 - eden novoporočenec naš 

3 - oba iz druge župnije 

6 - obred v župnijski cerkvi 

1 - obred na Gori Oljki 

30,3 - starost - povprečje vseh 

  

30,4 - povprečje ženini 
30,2 - povprečje neveste 
39,4 - najstarejši ženin 
40,1 - najstarejša nevesta 
24,9 - najmlajši ženin 
22,3 - najmlajša nevesta 

7 - ženini samski 

0 - ženini vdovec 

7 - neveste samske 

1+0=1 - nevest + ženinov:  Polzela 

0+1=1 - nevest + ženinov:  Breg 

1+2=3 - nevest + ženinov:  Ločica 

0+0=0 - nevest + ženinov:  Založe 

1+1=2 - nevest + ženinov:  Podvin 

1+0=1 - nevest + ženinov:  Orova v. 

3+3=6 - nevest + ženinov:  drugi 

14 - novoporočenci katoličani 

 3 - poroke v juliju 

1 - poroka v marcu, juniju, 

1 - poroka v avgustu, septem. 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
 


