
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Danes popoldne ob 15. uri bo na Gori 
Oljki sprejem novih kandidatov v 
vrste Malteške pomoči Slovenije. 
Slovesnost bo vodil p. Janez Sraka, 
kaplan Malteškega viteškega reda, 
nekdanji urednik slovenskega pro-
grama Radia Vatikan. Sprejetih bo 
5 novih članov. MPS šteje 28 članov. 
 
 

 

V sredo ob 6.30 in v petek ob 18.30 
bo  pobožnost križevega pota. 

 
 

 

V okviru občinske akcije 'očistimo 
okolje' bomo v soboto, 9. aprila ure-
jali tudi okolico naše župnijske cerkve. 
Vabimo k sodelovanju. Začetek ob ob 
8. uri. S seboj prinesite razno orodje. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo z mašo ob 10.30 bo 
Župnijska karitas Polzela obhajala 
20-letnico obstoja. Maševal in govoril 
bo g. Rok Metličar, predsednik Škofij-
ske karitas Celje. 
 

 
 

 

V nedeljo, 10. aprila se bo pričel 6. 
radijski misijonu. Potekal bo pod 
naslovom: 'Spreobrni se in veruj 
evangeliju!' Pripravljajo ga duhovniki 
iz neokatekumenata in upokojeni 
ljubljanski nadškof Alojz Uran.  

 
 

 
 

 

V temnih nočeh smo hva-
ležni za luno. Če jo vidimo 
lesketati, vemo, da mora 
biti tudi sonce.  
 

V temni noči sveta, ko  
ljudje obračajo hrbet Njemu,  

ki je luč sveta, se ozrimo na Marijo:  
naj vodi vse naše korake,  

ko čakamo na sončni vzhod. 
  

    (Fulton Sheen) 

 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župnijska Karitas Polzela 
sporoča: Naslednjo nedeljo 
pred vsako mašo bomo 
prodajali rože iz barvnega krep pa-
pirja (primerne za okrasitev butare) 
in voščilnice za Veliko noč. Pridite, 
izberite, cene niso visoke, pomagali 
pa boste s temi darovi ljudem v stiski! 
 
 

 

 
 
 

 

Ljudje so kakor reke:  
voda je v vseh enaka in povsod ista, 
a vsaka reka je zdaj ozka, zdaj deroča,  
zdaj široka, zdaj tiha, zdaj čista,  
zdaj hladna, zdaj kalna, zdaj topla ... 

 

(Lev Nikolajevič Tolstoj) 
 
 

 

Moramo se razumeti, ljudje smo!  
Sovraštvo in jeza sta rja človeškega 
življenja. 
Le v razu- 
mevanju je 
ljubezen, je luč 
in blaga  tema 
za našo  
utrujenost. 
Kdor živi v 
ljubezni,  
živi v soncu. 
 

(Pavle Zidar) 

 
 

 


