
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, v nedeljo, 16. maja bo na Gori 
Oljki zbor za vrednote - tradicionalno 
srečanje družin. Ob 15. uri bo maša, 
po njej pa kulturni program in dru-
ženje vseh udeležencev. 
 
 

 

V četrtek, 20. maja ob 16.30 se bo 
pričelo spovedovanje letošnjih prvo-
obhajancev.  
 
 

 

V soboto, 22. maja od 18. do 19. ure 
in v nedeljo, 23. maja od 6.45 do 10. 
ure bo spovedovanje za starše, botre 
in druge sorodnike letošnjih prvoob-
hajancev.  
 
 

 

V nedeljo, 23. junija so Binkošti. Ob 
7. in 9. uri bosta maši v župnijski cer-
kvi, ob 10.30 pa na Gori Oljki. Pri 
slednji bo s petjem sodeloval MePZ 
iz župnije Sv. Andraž nad Polzelo.    
 
 

 

V mesecu šmarnic, ste 
povabljene  dekleta, že-
ne in matere, da se v 
srečevanju z Marijo, 
naučite plemenite lju-
bezni, ki jo je današnje 
življenje razvrednotilo. 

S čistostjo in plemenitostjo srca, duše 
in telesa boste sposobne ozdravljati 
rane skupnega življenja ne samo v 
zakonu in družini, ampak tudi v javnem 
življenju. Fantje, možje in očetje ste 
povabljeni, da v Marijinem mesecu 
pri vsakdanji molitvi priporočite in 
izročite devici Mariji dekleta, svoje 
sestre, žene in matere, po katerih se 
bo v vaše življenje znova naselila ple-
menitost, ki jo vsi zelo potrebujemo. 
 

 

 

 ROMANJE  
 

 

Tudi letos se bomo ob prazniku Marije 
Pomočnice udeležili romarskega shoda 
na Rakovniku v Ljubljani. Romanje bo 
v soboto, 29. maja. Avtobus bo izpred 
naše župnijske cerkve odpeljal ob 8. 
uri. Prosim za prijave! 
 

 
 

 

 EVHARISTIČNI 

 KONGRES       
 

  

Neposredna priprava 
se bomo po župnijah 
opravila v nedeljo, 30. 
maja, 06. junija in na 
praznik sv. Rešnjega 
Telesa, 3. junija. Pripravljena bo knji-
žica z nagovori in prošnjami za vse 
potrebe ljudstva. 
 
 

 

Od četrtka, 10. junija, do sobote, 12. 
junija, bo v Celje romala milostna po-
doba Marije Pomagaj z Brezij. Vsak 
dan se bo ustavila v treh župnijah: 
10. 6. - Naklo, Šenčur, Nevlje; 11. 6. 
- Ljubno ob Savinji, Šmartno ob Paki, 
Polzela;  12. 6. - Vojnik, Šentjur pri 
Celju, Celje Sveti Duh. Na vsaki od teh 
župnij bo maševal in imel nagovor 
eden od (nad)škofov. Vse bo nepo-
sredno prenašal Radio Ognjišče. 
 
 
 

 

 KULTURA  
 

 

V četrtek, 20. maja 2010, ob 18. uri 
smo vabljeni v Občinsko knjižnico 
Polzela na predstavitev knjige 'Alma 
M. Karlin – državljanka sveta'. Knjigo 
bo predstavila avtorica Jerneja Jezer-
nik iz Braslovč. 

 
 

 

 


