
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Kristjan Zagoričnik, Polzela in 
nevesta Nataša Štor, Šentjur. 
 

 

 

Ta ponedeljek ob 19. uri bo seja ŽPS. 
 

 

 

V torek, ko je praznik Marijinega 
rojstva, bosta v župnijski cerkvi dve 
maši (7.00 in 19.00) ena pa bo tudi 
na Gori Oljki (11.00). Vabljeni! 
 

 

 

V četrtek in petek od 13. do 16. ure 
bo v veroučnih prostorih potekala 
prodaja veroučnih knjig in ustrezne 
literature. Istočasno bo tudi prijava 
otrok 1. razreda v veroučno šolo. 
 

 

 

Prihodnjo nedeljo z mašo ob 9. uri 
se bo pričelo novo veroučno leto. 
 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 13. septembra 
bomo spet poromali na Goro Oljko. 
V čast povišanja sv. križa bomo ob 
10.30 darovali praznično sv. mašo. 
Ob tej uri sv. maše na Polzeli ne bo.   

 

 
 

 DUHOVNI POKLICI  
 

 

Molitveni dan za duhovne poklice 
za celjsko škofijo bo v soboto, 12. 
septembra, v Petrovčah. Ob 9. uri bo 
molitvena ura s posebnim progra-
mom za ministrante. Ob 10. uri bo 
slovesno somaševanje duhovnikov 
z nadškofom Stresom. Na duhovno 
srečanje lepo vabimo vse molivce 
za duhovne poklice ter ministrante 
iz vse škofije. 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Krvodajalska akcija:  11. 9. pod cerkvijo.  
 

 

 

 STIČNA 2009   
 

 

V soboto, 19. septembra bo srečanje 
slovenske mladine v Stični. Za organi-
zacijo skupnega prevoza naprošam vse 
mlade iz župnije, ki bi radi bili zraven, 
da se prijavijo mladinski animatorki 
ali v župnišču. Cena prevoza 9 €.   
 
 

 SLOMŠKOVO SLAVJE  
 

 

V letošnjem septem-
bru bo minilo 10 let, 
od kar je papež Janez 
Pavel II. za blaženega 
razglasil A.M.Slomška 
in 150 let, od kar je 
bl. Slomšek prenesel 
sedež škofije iz Št. 
Andraža v Maribor.  

 

Ta prenos škofijskega sedeža je za 
slovenski narod prav gotovo velikega 
pomena, čeprav niso prišle pod Maribor 
vse župnije, ki jih je želel Slomšek. Za 
nas kristjane pa je še večjega pomena 
Slomškova svetost, zato zdaj po njegovi 
beatifikaciji molimo za kanonizacijo, 
da bo razglašen še za svetnika. 
 

Osrednje vseslovensko Slomškovo 
slavje bo v soboto, 26.9.2009 ob 12. 
uri na nogometnem stadionu 'Ljudski 
vrt' v Mariboru. Somaševaje škofov in 
duhovnikov bo vodil gospod nadškof 
msgr. dr. Santos Abril y Castello, apos-
tolski nuncij v Sloveniji. Za vernike 
je pripravljenih 12.000 sedežev. Pri-
pravljalni duhovni program se bo 
pričel že ob 11. uri. 
 

S Polzele bo vozil posebni avtobus. S 
parkirišča ob cerkvi bo odpeljal ob 9. 
uri. Cena prevoza: 8 € za odrasle in 
6 € za otroke. Čimprej se prijavite! 


