
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

To nedeljo, 1. maja bo maša ob 10.30 
na Gori Oljki (v župnijski cerkvi je ob 
tej uri ne bo). Obhajali bomo  nedeljo 
Božjega usmiljenja, povezani bomo 
z Rimom in z beatifikacijo papeža 
Janeza Pavla II., počastili pa bomo 
seveda tudi god Jožefa Delavca na 
praznik dela. Maševal in govoril bo 
p. Edvard Kovač. 
 
 

 

Z današnjim dnem pričenjamo tudi 
šmarnično pobožnost. Kakor že vrsto 
let doslej bodo maše zjutraj in zvečer. 
K večernim še posebej lepo vabljeni 
otroci in mladina!    
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 8. maja bodo pri  
maši ob 10.30 prisotni in sodelovali 
člani Prostovoljnih gasilskih društev 
s področja župnije Polzela.   
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 8. maja bo mašna 
nabirka za dograditev škofijskega 
doma v Vrbju. Že v naprej hvala!   
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 8. maja ob 15. uri 
bo v Celju srečanje članov MZDP! 
 
 

 

 MINISTRANTI  
 
 

 

6. maja goduje sveti Dominik, ki je 
 zavetnik ministrantov. 
 Vsem strežnikom pri 
 oltarju ob tej priliki 

 čestitamo in jih prosimo 
 za veselo služenje ter 

 zvestobo tudi v prihodnje!  
 
 

 

 

»Ah, tudi jaz sem 
se želel preživljati 
s pisanjem, pa mi 
ni uspelo …«  
 
 
 
 
 

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

MAJ 
 

Splošni:  Da bi vsi, ki se 
ukvarjajo s sredstvi  
obveščanja, spoštovali  
resnico, solidarnost in  
dostojanstvo vsakega človeka.  
 

Misijonski:  Da bi Gospod naklonil 
Cerkvi na Kitajskem vztrajno zvestobo 
evangeliju in ji pomagal rasti v edinosti.  
 

Slovenski:  Da bi nam šmarnična po-
božnost pomagala globlje občutili Ma-
rijino materinsko ljubezen in skrb. 
 
 

 

 KRIŽ SDM V NAŠI DEKANIJI  
 
 

 

Poleg šmarnične pobožnosti 
bo mlade v naši dekaniji ta 
teden nagovarjal tudi križ. Na 
svoji poti po Sloveniji se bo 
namreč tu ustavil križ SDM -               
svetovnega dneva mladih.  

 

V sredo, 4. maja ob 20. uri bo na meji 
z dekanijo Nova Cerkev, na Lopati 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 vse 
dekanije zberejo pred cerkvijo na Pol-
zeli, kjer bo najprej procesija s križem 
in lučkami v cerkev, molitev, slavljenje, 
ob 21.30 pa sv. maša škofa Stanislava 
s sodelovanjem mladih iz vseh župnij.  
 

V soboto, 7. maja bo križ v Petrovčah, 
ob 20. uri pa ga bomo na parkirnem 
prostoru pred Lesnino v Levcu predali 
mladim iz dekanije Celje.  
 

Na plakatu, ki ga v naši cerkvi najdete 
na kornem zidu, se s podpisom pri-
javite za prevoz v sredo! 

 
 

   
 

 

 

 


