
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Jutri, v pone-
deljek, 25. 4. 
bosta v žup-
nijski cerkvi 
dve sv. maši 
(7.00 in 10.30), 
ob 15. uri pa 

se bomo pridružili učencema, ki so 
se jima ob lomljenju kruha v Emavsu 
odprle oči in sta Ga spoznala. Ta sv. 
maša bo na Vimperku.    
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 1. maja bo tretja, 
pol enajsta maša na Gori Oljki. Obha-
jali bomo  nedeljo Božjega usmiljenja, 
v duhu bomo povezani z Rimom in z 
beatifikacijo papeža Janeza Pavla II., 
počastili pa bomo seveda tudi god Jo-
žefa Delavca na praznik dela. Maševal 
in govoril bo p. Edvard Kovač. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo bomo pričeli tudi 
šmarnično pobožnost. Letos bo otro-
ke spremljala vsebina iz knjige Aca 
Jerant, 'Serafinček uči ljudi dobrote', 
odrasle pa življenjepis sv. Vincencija 
Pavelskega, 'Z Vincencijem v naš čas'  
izpod peresa Urške Smerkolj. 

 
 

 

V  začetku meseca maja bo 
velik dogodek za mlade iz 
naše dekanije. Na svoji poti 
po Sloveniji se bo tu ustavil 
križ svetovnega dneva mla-

dih. V sredo, 4. maja ob 20. uri bo na 
meji z dekanijo Nova Cerkev, na Lo-
pati v župniji Galicija, sprejem križa. 
V četrtek, 5. maja bo križ v Gotovljah. 
V petek, 6. maja do 19. ure bo križ v 
Šempetru, ob 20. uri pa se mladi iz 
cele dekanije zberemo pred cerkvi- 

jo na Polzeli, kjer bo najprej procesija s 
križem in lučkami v cerkev, molitev, 
slavljenje in ob 21.30 nočna maša s 
sodelovanjem vseh župnij. V soboto, 
7. maja ob 20. uri bomo na parkirnem 
prostoru pred Lesnino v Levcu, križ 
predali mladim iz dekanije Celje. Na 
plakatu, ki ga najdete na kornem zidu 
v naši cerkvi se s podpisom prijavite 
za prevoz v Galicijo! 
 

 
 

 

Svetovni dan mladih, Madrid 2011 bo 
dogodek, ki bo to poletje združil svet. 
15. dni romanja (09. - 23. avgusta) je 
priložnost, da postaneš del zgodovine. 
Še je čas, prijavi se! 

 
 

 

 NASVET  
 
 

 

Pozabi vse poraze in 
padce in začni znova. 
Vstani iz noči naveli- 
čanosti in malodušja v 

novo jutro, polno sonca, ptičkov in 
cvetlic. Vstani v novo pomlad, polno 
svetlobe, polno novih obzorij. Dvigni 
se in vstani! Stopi iz zimskega spanja 
svojega mračnega bivanja. 
 
 

 

 KULTURA  
 
 

 

Vaščani Drešinje vasi, PGD Drešinja 
vas in TD Petrovče vabijo na veliko-
nočno razstavo 'Ko zacveti dren in 
zadišijo potice', v gasilskem domu v 
Drešinji vasi, 23., 24. in 25. aprila.  
 
 

 

KUD Polzela in PD Štandrež vabita k 
ogledu komedije 'Zbeži od žene' (Ray 
Cooney), v soboto, 30. aprila 2011 ob 
19. uri v kulturnem domu na Polzeli. 
Kljub poceni naslovu in sumu, da teži 
h komercialnosti, je igra zelo spretno 
napisana in niti malo banalna. 

 
 

 

 


