
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 11. oktobra ob 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo seja ŽPS.  
 
 

 

V četrtek, 14. oktobra ob 19. uri bo 
v župnijskih prostorih na Polzeli sre-
čanje zakonske skupine.  
 
 

 

V soboto, 16. oktobra bo v Mariboru 
vsakoletni festival duhovne glasbe 
z naslovom »Ritem Duha 2010«. Za 
mlade iz naše dekanije bo organiziran 
posebni avtobusni prevoz. Odhod s 
Polzele ob 17.30. Vstopnica in strošek 
prevoza znaša 15 €. Prijavite se v 
župnišču ali katehistinji Andreji. 
 
 

 

Naročanje 'spominov' za rajne je že v 
teku. Izvedba po utečenem redu! 
 
 
 
 

 TEDEN ZA ŽIVLJENJE  
 

 

Od 3. do 10. oktobra je 
potekal teden za življen-
je pod geslom: »Življenje 
se je razodelo … ki je 

bilo pri Očetu« (1 Jan 1,2). S to 
nedeljo teden sicer zaključujemo, 
delo za spoštovanje in varovanje 
življenja pa naj nam seveda nikoli 
ne postane oddaljena tematika. 
www.gibanjezazivljenje.si.  
 
 

  IZOBRAŽEVANJE  
 

 

V letu, ko je bil v Celju na Evharistič-
nem kongresu za blaženega razglašen 
Lojze Grozde, pripravljajo v Domu sv. 
Jožefa v Celju predavanja o Lojzetu 
Grozdetu. Predavanja bodo prilož-
nost tudi za osebno poglobitev vere. 
Tretje predavanje bo ta četrtek, 14. 
oktobra ob 19. uri. 

 

 

 MOLITEV 
 

 
 

 
 

Za duhovne poklice v naši 
župniji že vrsto let moli 
molitvena skupina, katere 
člani sicer niso vključena v 
nobeno organizirano in 
evidentirano, s posebnim imenom ali 
motom označeno skupnost, gotovo pa 
so njihove prošnje Bogu enako ljube, 
kakor vse druge. Rožni venec molijo 
ob četrtkih po maši.  Pridružite se jim!   

 
 

 
 

 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

V soboto, 16. oktobra 
od 9. do 16. ure zbira-
mo jesenske pridelke, 

vloženo hrano in kar je primerno za 
ozimnico. Vse zbrano bomo oddali 
Škofijski karitas Celje za ljudi, ki so 
ostali brez dela in dohodkov za pre-
živetje. Če nimate lastnega prevoza 
lahko pride Karitas iskat na dom. V 
pričakovanju zavzetega sodelovanja 
v akciji »dar jeseni« vas s hvalenost-
jo pozdravlja Župnijska karitas 
Polzela. 
 
 

 
 

 

 TRADICIONALNO ROMANJE  
 

 

Jesensko romanje mariborske Me-
tropolije bo letos v soboto, 6. nov. 
Pod vodstvom škof Jožefa Smeja 
bomo obiskali romarsko središče 
Velesovo, Radovljico in Ljubljano. 
Cena: 49 €. Prijave v župnišču ali v 
agenciji Aritours, tel. 02/2521619. 
Zadnji rok za prijavo je petek, 29. 10. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


