
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ta teden bo spet redni verouk za 
vse skupine veroučencev.  
 
 

 

V ponedeljek, 12. aprila ob 19. uri bo 
v prostorih pod cerkvijo redna seja 
ŽPS. Člani lepo vabljeni!   
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 18. apr. ob 15. uri 
bo v cerkvi na Gori Oljki slovesnost 
ob sprejemu kandidatov v Malteško 
pomoč Slovenije.  Maševal bo malteški 
kaplan Franci Trstenjak, urednik ra-
dia Ognjišče. Sprejeti med člane MPS, 
bodo dali obljubo, da se bodo borili 
proti osmerim stiskam in slabostim 
sveta: bolezni, zapuščenosti, brezdom-
stvu, lakoti, pomanjkanju ljubezni, 
krivici, ravnodušnosti in neveri.   
 
 

  ROMANJE   
 

  

V oglasni deski najdete plakat z vabi-
lom na romanje v Međugorje od 15. 
do 18. aprila. Na programu je tudi 
ogled Dubrovnika. Cena 65. €. Info.: 
Slavko Mar, tel. 041 831 945. 

 
 

  PREDAVANJE   
 

  

V ponedeljek, 12. aprila  ob 18.30 bo 
v Mali dvorani Kulturnega doma na 
Polzeli predavanje »O prelomnicah 
v življenju družine«. Govorila bo Jana 
Lavtižar, spec. zak. in druž. terapije.  
 
 

 

V petek, 16. aprila ob 18. uri bo v dvo-
rani Hmeljarskega doma Šempeter 
predaval, svetoval in odgovarjal na 
vprašanja o uporabi zdravilnih zelišč 
g. Jože Majes. Zdravilna zelišča boste 
lahko tudi kupiti. Organizator: Koro-
narni klub Savinjska dolina Žalec. 
 

 

 

 … ZA POKLICE    
 

  

V tednu med 3. in 4. 
velikonočno nedeljo, 
to je od 18. do 25. apr. 
2010, bomo molili za 

nove duhovne poklice. Geslo tedna: 
»Pričevanje prebuja poklice«.  
 

Od ustanovitve celjske škofije imamo 
v okviru škofije skupni začetek tedna 
molitve. Tako smo že bili v Novi Štifti, 
v Brestanici in v Olimju.  Letos pa 
bomo v Braslovčah in sicer v nedeljo 
18. aprila s pričetkom ob 15. uri. Ob 
15. uri bo molitvena ura, po njej pa 
slovesna sveta maša, ki jo bo vodil 
apostolski administrator škofije 
Celje, msgr. Jože Kužnik.  
 
 

  KONCERT   
 

  

MePZ »Oljka« vabi na letni koncert 
2009/2010, ki bo v nedeljo 18. aprila 
ob 17. uri v stari športni dvorani v 
osnovni šoli na Polzeli. Gostje bodo 
»MoPZ Karel Virant Braslovče«. Pro-
daja vstopnic uro pred koncertom. 
 
 

 

  ČISTILNA AKCIJA   
 

  

Cerkev se pridružuje 
akciji Očistimo Slove-
nijo, ki bo potekala v 
petek, 16. in v soboto, 
17. aprila 2010. Cilj 

akcije je skupaj z 200.000 predvide-
nimi prostovoljci po vsej Sloveniji 
odstraniti iz narave 20.000 ton ko-
munalnih odpadkov, ki ogrožajo naš 
glavni vir pitne vode – podtalnico, 
onesnažujejo prst in kazijo podobo 
našega kraja. 
 
 

 
 

 

 


