
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Oklici: Dobovičnik Konrad, Polzela 

in Cvenk Lidija, Polzela  
 
 

 

Danes, 23. maja 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 četrtek, 20. maja so se 
na praznik 1. sv. obhajila 
s prvo spovedjo pripra-
vili otroci, danes, v ned. 
23. maja pa bo spovednik 
na razpolago za njihove 
starše, botre, vse druge 

sorodnike in celotno občestvo.  
 
 

 

V petek, 28. maja ob 15. uri so starši 

letošnjih prvoobhajancev vabljeni 

na čiščenje cerkve in urejanje njene 

okolice. Ob 17.30 bodo otroci imeli 

vajo za nedeljsko praznovanje.  
 
 

 

V nedeljo, 30. junija bo 35 učencev 
3. razreda prvič prejela sv. obhajilo. 
Zaradi slovesnosti bo poleg jutranje 
maše dopoldne le še ena in sicer ob 
10. uri. Prosimo za razumevanje!     
 

 
 

 

 BOŽJI DUH       
 

  

Ko si ljudje ponovno 
gledajo v oči,  

ko beseda sprave 
premaga vse 'zidove' 

in prepreke,  
ko je krivda odpuščena … in ko je 

mir močnejši od sovraštva,  
potem je med nami prisoten Božji Duh. 

 

 

 

 ROMANJE  
 

 

V soboto, 29. maja bo romanje k Mariji 
Pomočnici na Rakovniku v Ljubljano. 
Avtobus bo izpred naše župnijske 
cerkve odpeljal ob 8. uri. Nekaj mest 
je še prostih! 
 
 

 

 EVHARISTIČNI 

 KONGRES       
 

  

V soboto, 12. junija, se 
bo ob 24.00 s katehezo 

škofa Jurija začelo nočno bdenje mla-
dih v cerkvi Svetega Duha v Celju; v 
nedeljo zjutraj pa bodo mladi nesli 
milostno podobo Marije Pomagaj z 
Brezij v procesiji od cerkve na mestni 
stadion. 
 
 

 

Stadion bo odprt od 7.30 naprej in se 
bo polnil po načelu „kdor prej pride…“ 
Vsekakor so ljudje vabljeni, da najprej 
napolnijo središčni del stadiona (par-
ter) in šele nato tribune. 
 
 

 

Zaradi nevarnosti poškodovanja za-
ščite nogometne površine dežniki z 
ostro konico niso dovoljeni. 
 
 

 

Na poti v Celje bo s 
petka, 11. junija na 
soboto, 12. junija v 
naši župniji prenočila 
Milostna podoba Ma-
tere Božje z Brezij. 
Ob 19.45 bo slovesen 
sprejem, ob 20. uri sv. maša, ki jo bo 
daroval celjski škof ob somaševanju 
duhovnikov. Po maši bo do polnoči 
duhovni program ob glasbi in priče-
vanjih, potem pa do jutra bedenje po 
skupinah.     

 
 

 

 

 

 


