
 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, v nedeljo, 20. 12.  
bodo k maši ob 10.30 
skavti prinesli 'Betle-
hemsko luč, ogenj miru'. 
V posebnih svetilkah jo 
boste lahko ponesli na 

svoje domove. Prispevki za svetilke, 
ki bodo na razpolago tudi v cerkvi 
so namenjeni delovanju skavtskega 
gibanja.  
 

 

 

Do četrtka, 24. decembra bomo pri 
sv. mašah še prepevali lepe melodije 
in bogate vsebine božične devetdnev-
nice. Prijazno vabljeni, da se pobož-
nosti udeležujete iz vseh družin!    
 
 

 

V četrtek zvečer se prične praznik 
Gospodovega rojstva. V župniji bomo 
obhajali tri nočne maše (21.00, 24.00 
na Polzeli; 24.00 tudi na Gori Oljki) 
in dve dnevni (9.00, 10.30 na Polzeli). 
Vse, še posebej pa romarje na Goro 
Oljko vabimo, da se potrudijo praz-
novati v duhu svetosti edinstvene 
noči, v miru in zbranosti!    
 
 

 

V petek, na sam 
božični praznik, 
ob 18. uri bo v 
naši žup. cerkvi 
že tradicionalni 
božično-novoletni 

koncert, ki ga sponzorira občina Pol-
zela in organizira glasbeno društvo 
'Cecilija' pod vodstvom g. Stanka Pod-
bregarja. Lepo vabljeni!   
 
 

 

V soboto bo blagoslov vode in soli. 
V nedeljo bo blagoslov vina (Janez). 
 
 
 

 

  PRAZNOVANJE 
 

 

Letošnje koledovanje bo potekalo od 
27. do 29. decembra. 'Sv. kralji bodo 
obiskali vse družine, ki so jih povabi-
le že lani, veselijo pa se tudi vsake 
nove družine, ki bi želela obisk. Pri-
javite se v župnišču! 
 
 

 

Vaščani in PGD Drešinja vas ter Tu-
ristično društvo Petrovče vabijo na 
razstavo jaslic Savinjske doline, ki bo 
od 13. do 20. decembra v gasilskem 
domu v Drešinji vasi. Odprta bo še 
danes, 20. decembra do 19. ure. 
 
 

 ŽELJA …  
 

 

Naj se v božičnem 

času svet prerodi,  
naj v tem krhkem 
svetu zadiši po 

ljubezni, miru, 
zdravju in sreči. 
   

 

 ŽUPNIJSKI SODELAVCI  
 

 

Pred nedavnim je tudi naša župnija iz 
škofovih rok prejela potrjen triletni 
pastoralni načrt s prednostnimi nalo-
gami za uspešno delovanje in  življenje 
župnije. To se uresničuje tudi po čim 
večjem številu sodelavcev, prostovolj-

cev, ki so za skupnost 
pripravljeni žrtvovati 
nekaj svojega časa in 
talentov. Zato ste vsi 
spet prijazno vabljeni, 
da razmislite, v katero 

dejavnost bi se lahko vključili. Na 
listku ob izhodu iz cerkve najdete 
naštetih nekaj možnosti in potreb. 
Listek vzemite in odgovorite! 

  

 

 

 

 


