
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 

Danes, v nedeljo, 23. oktobra po vsem 
svetu obhajamo misijonsko nedeljo. 
Povezani smo v skupni molitvi in 
darovanju za vse člane Kristusove 
Cerkve, posebej za tiste, ki so v po-
manjkanju duhovnih in materialnih 
dobrin. Tudi naše občestvo se pridru-
žuje tej solidarnostni akciji. Molimo 
v ta namen, pri maši namenjamo dar 
za misijone, popoldne ob 15.30 uri 
pa se v Vojniku pridružujemo praz-
novanju v škofijskem merilu. Sveto 
mašo bo daroval škof ordinarij, dr. 
Stanko Lipovšek.  

 
 

 

Biti misijonar ni 
lahek poklic. Zah-
teva veliko žrtev 
in iskrene ljubezni, 
kajti misijoni niso 
počitnice. Misijoni 
so velikokrat kraj 

preganjanj, vojn, lakote, hudih bo-
lezni, garanja. So kraj  neusmiljene 
preizkušnje … Pomagajmo! 
 
 

 

Naročanje t.im. 'spominov' za rajne 
oddajte na običajni način. 
 
 

 KULTURA  
 

 

KUD Polzela vabi na ogled igre 'Char-
lijeva teta', v izvedbi gledališčnikov iz 
Šmartnega ob Paki, ki bo v nedeljo, 
30. oktobra, ob 17. uri v kulturnem 
domu na Polzeli. 
 
 

 
 

 

»Nikakor vam ni 
treba hiteti s 
pisanjem …  
se mi  nikamor 
ne mudi.«  

 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Ob Vseh svetih bomo 
tudi letos ponudili 

sveče po 1,20 €. 
Prodajali jih bomo 

to in naslednjo 
nedeljo (23. in 30. 
oktobra) pri vseh 

treh mašah. Izkupiček je namenjen za 
pomoč ljudem v stiski. Za vsak dar se 
vam iskreno zahvaljujemo. 
 
 

 ROMANJE 
 

 

Ob vstopu v praznično Slomškovo leto 
in ob 150. obletnici njegove smrti, vabi 
romarska agencija Aritours na tradi-
cionalno jesensko romanje »Po poteh 
blaženega škofa A. M. Slomška« v Št. 
Andraž na avstrijsko Koroško. Po sv. 
maši, ki jo bo daroval nadškof msgr. 
dr. Marjan Turnšek, bo romarje pot 
vodila v Celovec. Po ogledu mesta bo 
s proslavo, kulturnim programom, 
obeležena 160 let Mohorjeve družbe. 
Po poznem kosilu se bo dan zaključil 
s sklepnimi pobožnostmi v cerkvi sv. 
Nikolaja v Vuzenici. Romanje bo v so-
boto, 19. novembra. Cena 39 €. Prijave 
do 7. novembra v agenciji Aritours ali 
v našem župnišču. 
 
 

 ZAHVALA 
 

 

Najlepša hvala  
vsem, ki ste se v 
tem tednu odzvali  
na zbiralno akcijo in  
prispevali prostovoljni dar za obnovo 
strehe na župnišču. Bilo vas je 32. Za-
četek dela je prestavljen v november. 
Upajmo. da bo vreme še ugodno. 

 
 
 

 
 


