
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 

Danes, v nedeljo, 27. novembra se 
končuje teden Karitas. Razmišljanja 
v teh dneh so nosila skupni naslov: 
'Srce ne pozabi'. Hvala vsem, ki se v 
naši župniji udejstvujete na področju 
dobrodelnosti in skrbite za uboge in 
pomoči potrebne. Vztrajajte!  
 
 

 

V četrtek, 1. decembra po sveti maši 
bo blagoslov z najsvetejšim. Pred tem 
molitev za duhovne poklice.   
 
 

 

V četrtek, 1. decembra po sveti maši 
bo predavanje dr. Edvarda Kovača na 
temo pastoralnega leta: 'Pravičnost 
do okolja in narave'. Lepo vabljeni! 
 
 

 

V četrtek, 1. decembra po predavanju 
bo srečanje staršev veroučencev vseh 
letnikov z njihovimi katehistinjami! 
 
 

 

V nedeljo, 4. decembra ob 10.30 bo 
maša na Vimperku. Počastili bomo 
zavetnika cerkve sv. Nikolaja. Ob tej 
uri v župnijski cerkvi maše ne bo. 
Upoštevajte in z veseljem poromajte.  

 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župnijska Karitas Polzela 
bo pred nedeljskimi ma-
šami 4., 11. in 18. decembra prodajala 
doma izdelane božične voščilnice. 
Zbrani prispevki so namenjeni za 
pomoč ljudem v stiski. Pridite in 
izberite! 
 

 

Miklavž tudi letos prosi 
dobre ljudi za pomoč 

pri obdarovanju otrok 
na predvečer svojega 

godu. Že v naprej hvala!  

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

DECEMBER 
 

Splošni:  Da bi po med- 
sebojnem spoznavanju in 
spoštovanju vsi narodi  
rasli v sožitju in miru.  
 

Misijonski:  Da bi bili otroci in mladi 
glasniki evangelija, da bi odrasli nji-
hovo dostojanstvo spoštovali ter jih 
varovali pred nasiljem in izkoriščan-
jem.  
 

Slovenski:  Da bi naše družine v naza-
reški družini gledale vzor krščanskega 
življenja in v preizkušnjah od nje pre-
jemale pomoč. 

 
 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

 

V soboto, 26. novembra 
s posebno slovesnostjo 
ob slomškovi rojstni hiši 
na Slomu v župniji Ponikva se je pričelo 
'Slomškovo leto' ob 150 letnici  njegove 
smrti.  Vsak mesec bo namenjen mo-
litvi za posamezno vrednoto - decembra 
za vero. V pomoč boste prejeli zloženko. 

 
 

 

Dveh reči ne odlagaj na jutri: pobolj-
šanja in dobrega dejanja. Za današnji 
dan vemo, da ga imamo; ali še jutri 
doživimo, ne vemo. 

Anton Martin Slomšek 
 

 
 

 

Zakonci jubilanti, ki ste se v soboto 
19. novembra udeležili slovesnosti 
v cerkvi, pridite iskat fotografije.  
 
 
 

 

Orglarska šola sv. Jožefa Celje vabi na 
tečaj kantorstva v soboto, 3. decembra 
ob 9.00 uri. Teoretični in praktični del. 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

 
 

 


