
 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V , 07. 06. so lanski birmanci lepo 
vabljeni k maši ob 10.30. Spet se 
bomo spomnili na darove Svetega 
Duha in se zanje še enkrat zahvalili. 
 

Pri tej maši bomo tudi sklenili veroučno 
leto. Otroci bodo prejeli veroučna spri-
čevala. Tisti, ki so se tako odločili bodo 
sprejeti v ministrantske vrste … 

 

 

 

V ponedeljek, 08. 06. bo v veroučnih 
prostorih pod cerkvijo redna seja ŽPS. 
 

 

 

V četrtek, 11. 06. ste vsi lepo vabljeni 
na praznovanje praznika sv. Rešnjega 
telesa in krvi. Poleg dveh dopoldanskih 
maš v župnijski cerkvi bo popoldne 
maša tudi pri evharističnem križu v 
Založah. Ob 17. uri se zberemo pri Pe-
kovi kapeli. Najsvetejše bomo počastili 
s procesijo in z Njim blagoslovili ves 
naš kraj.    
 

 

 

Prihodnjo nedeljo prehajamo na poletni 
razpored maš. Do jeseni bosta tako 
nedeljski maši ob 7. in 10. uri.  
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 14. 06. bo v naši žup-
nijski cerkvi spet priljubljeno srečanje 
cerkvenih otroških pevskih zborov. 
Vabim vas, da jim prisluhnemo in jih 
z aplavzom spodbudimo k vztrajnosti.  
 

 

 
 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Danes ste pri vseh mašah povabljeni 
k darovanju v posebno zbiralno akcijo 
projekta Ecce homo – »Glejte človek«.  
Za akcijo odgovarja zaporniški vikar 
g. Robert Friškovec. Nabiralnike naj-
dete ob izhodih iz cerkve. Priporočam! 

 

 

 

 

V organizaciji KUD Polzela bo v soboto, 
13. junija ob 17. uri na Vimperku 11. 
srečanje malih vokalnih skupin. V 
primeru slabega vremena, bo srečanje 
v kulturnem domu. 
 
 

 

 ORATORIJ 2009  
 

 

Otroci do vključno 6. razreda bodo 
skupaj s spričevali to nedeljo prejeli 
tudi vabilo na letošnji oratorij, ki bo 
potekal od 28. junija do 04. julija.  
Priložena je tudi prijavnica.  
 
 

 

 ROMANJE …  
 

 

V soboto, 13. 06. so ministranti in 
pobirmski osmošolci vabljeni na eno-
dnevno romanje na Ptujsko goro in 
Ptuj, ter veselo popoldne v Termah 
Ptuj. Vsi, ki vas potovanje in druženje 
zanima se čimprej prijavite!      

 
 

 

Približuje se tradicionalno romanje 
invalidov, bolnikov in starejših k Ma-
riji Pomagaj na Brezje. Odvijalo se bo 
v soboto, 20. junija. Kdor bi rad romal, 
pa nima svojcev, ki bi za to poskrbeli, 
naj pokliče v župnišče, pa se bomo do-
govorili.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


