
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Oklici: Peter Plohl, Ločica ob Savinji 
in Urška Cimperman, Parižlje. 
 
 

 

Danes, v nedeljo, 6. junija ob 17. uri 
bo srečanje otroških pevskih zborov. 
Vabljeni, da jim prisluhnemo in jih 
osrečimo s spodbudnim aplavzom. 
 
 

 

V petek pridejo prvoobhajanci spet 
v prvoobhajilnih oblekah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PROGRAM OB MARIJI, 
 PETEK, 11. 6. 2010  
 

 

19.45 sprejem   
20.00 maša 

 
škof, duhovniki,  
orgle, zbor 

21.00 litanije M. b. molitev otroci, 
ministranti 

21.15 zaključek leta 
duhovnikov 

film, pričevanja, 
glasba, molitev v., 
sklepna mol. ura.  

22.15 večer z Marijo pričevanja, 
molitev, glasba, 
prepevanje …   

0.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Breg, Janja  
orgle: Sabina N. 

1.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Ločica, Marija 
orgle Marko S. 

2.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Orova vas, Janca 
orgle Mateja S.  

3.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Podvin, Marija 
orgle Anita K.  

4.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Polzela, Željko 
orgle Anita K.  

5.00  Z Marijo ob 
Najsvetejšem 

Založe, Marjana 
orgle Veronika R.  

6.00 rožni venec molitvena 
skupina, Zinka 

6.30 maša patri, duhovniki 
orgle Mija N., MePZ 

7.15 litanije posvetitev Mariji,  
7.30 slovo   

 
 
 

 

V nedeljo, 20. junija bomo prešli na 
poletni razpored maš - ob 7. in 10. uri.  
 
 

V soboto, 12. 6. 2010, ob 17. uri bo 
na Vimperku 12. srečanje malih VS. 
Poleg Vokalnega kvinteta Lastovka 
kot gostitelja in edinega z udeležbo 
na vseh dosedanjih 11 srečanjih, še 
9 drugih iz bližnje in daljne okolice 
(Andraž, Gomilsko, Kompole, Mozirje, 
Petrovče, Prevalje, Rimske Toplice, 
Rogatec, Žalec). 

 
 

 EVHARISTIČNI 
 KONGRES      

 

Odhod  
avtobusov s 

Polzele v Celje,  
v nedeljo, 13. 

junija bo ob 8.30. 
 
 

 

Romarski paket, ki ga bodo udeleženci 
prejeli na avtobusu bo odrasle stal 
5 €. Upam, da tudi prostovoljnemu 
prispevku za avtobusni prevoz ne 
boste nasprotovali. 
 
 

 

Od 8.00 naprej bo na voljo več duhov-
nikov za sv. spoved (na vrhu j. in v. 
tribune, na zahodni strani parterja). 
 
 

 

Za pomoč ali kakršnokoli vprašanje 
se bo mogoče obrniti na informatorje. 
Nekaj splošnih informacij bo na voljo 
v bogoslužni knjižici, pa tudi na dveh 
INFO-točkah (pred vzhodno in južno 
tribuno), kamor javite tudi morebitne 
pogrešane osebe ali izgubo stvari. 
 
 

 

Na več točkah bo nujna prva pomoč. 
V pripravljenosti bo zdravniška ekipa 
(posebni anoraki). Mislite na zaščito 
pred morebitnim pekočim soncem, 
kakor tudi na zdravila, ki jih bolniki 
morajo imeti ob sebi po navodilih 
osebnih zdravnikov.  

 
 

 


