
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Mašna nabirka današnje nedelje je 
namenjena za vzdrževanje bogo-
slovja in bogoslovcev. Darovalcem 
najlepša hvala! 
 
 

 

V torek, 22. 9 ob 19. uri bodo v pro-
storih ob starem župnišču imeli 
člani Župnijske karitas prvi sestanek 
v novem pastoralnem letu.  
 
 

 

V sredo, 23. 9 od 9. do 13. ure bo v 
Celju pri sv. Jožefu potekal 'študijski 
dan' za katehete in katehistinje. Te-
ma: »Zahvala za dar sv. evharistije.« 
Izvajalec: p. Tomaž Podobnik.  
 
 

 

V sredo, 23. 9. s pričetkom ob 20. uri 
bo v mariborski stolnici 'molitvena 
noč na Slomškovem grobu'. Opol-
noči bo sveta masa, ki jo bo 
daroval nadškof Kramberger. 
 
 

 

V četrtek, 24. septembra bomo pri-
čeli tridnevnico pred Slomškovo 
nedeljo: »Slomšek – pastir prihod-
nosti.« Vabljeni! 
 
 

 

Poleg mnogih drugih vsebin, ki jih 
bomo tudi letos povezovali z bl. A. 
M.  Slomškom ne pozabimo, da je on 
glavni zavetnik škofije Celje.  
 
 

 

V petek, 25. septembra ob 19.30 bo 
sestanek organistov in zborovodij.  
 
 

 

Prihodnja nedelja, 27. septembra 
bo posvečena bl. Slomšku. Pri vseh 
mašah bo razmišljanje o njem, nje-
govem delu in sporočilu za naš čas. 
 
 
 

 

 

 ROMANJA   
 

 

V soboto, 26. septembra, ob 12. uri bo 
na nogometnem stadionu 'Ljudski vrt' 
v Mariboru vseslovensko Slomškovo 
slavje ob 150 letnici prenosa sedeža 
škofije iz Št. Andraža v Maribor in 10 
letnici razglasitve A. M. Slomška za 
blaženega. Pripravljalni program se bo 
pričel že ob 11. uri. Za vernike je pri-
pravljenih 12.000 sedežev. 
 

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! 
 

 
 

 SKAVTI VABIJO  
 

 

V soboto, 26.09., ob 9. uri bo dan od-
prtih vrat in uvodno srečanje skavtov 
stega Prebold-Polzela 1. Vabljeni vsi 
stari od 8-21 let (8-11 volčiči, 12-15 
četa, 16-21 klan), ki vas zanima skavt-
stvo in to kar počnejo. Srečanje bo v 
Aninem domu v Preboldu. 
 
 

 MOLITEV ZA KANONIZACIJO  
 

 

Nebeški oče! 
Blaženi škof Anton Martin Slomšek  
je luč na poti našega  
krščanskega 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 njegovo kanonizacijo. 
To prosimo po Kristusu,  
našem Gospodu. Amen. 
 
 
 

 

Bl. A. M. Slomšek – prosi za nas! 


