
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 

Danes, 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.!  
 
 

 

V ponedeljek, 5. decembra ob 17. uri 
bo v župnijski cerkvi tradicionalno 
miklavževanje za otroke.   
 
 

 

V četrtek, 8. decembra ob 19. uri bo 
srečanje zakonske skupine! 
 
 

 

V soboto, 10. decembra ob 5.45 uri 
bo s parkirišča pred občinsko stavbo 
odpeljal avtobus na adventno poto-
vanje s Tadejem: Bad Ischl, Kaiservill, 
Wolfgangsee, St. Wolfgang, po jezeru 
do St. Gilgna. Cena je 51€. V ceno je 
vključen prevoz s kočijo po Bad Ischlu 
in z ladjico po Wolfgangsee. Prijave 
tudi v župnišču. 

 
 

 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.  
 
 

 ROMANJE: 15.- 26. 02. 2012  
 

 

Župnija Polzela in Aritours vas vabita 
na romanje v Egipt, Jordanijo in Izrael 
- po poti izvoljenega ljudstva v obljub-
ljeno deželo. Kraji iz svetopisemskih 
pripovedi stare in nove zaveze se nam 
bodo odpirali kot na dlani … Natan-
čnejše informacije in prijave v našem 
župnišču. Ne odlašajte!  

 

  

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

 

Vrednota december:  VERA 
»Kaj je krščanska vera? Dar 
Božji je, nadnaravna luč. 
Verovati, se pravi vse za resnico imeti, 
kar je Bog razodel, apostoli učili in nam 
katoliška Cerkev verovati veli, naj bo 
v sv. pismu zapisano ali od ust do ust 
izročeno.«  »Sveta vera bodi vam luč, 
materni jezik pa ključ do zveličavne 
narodove omike.«  
 
 

 

Prošnja: Molimo za trdno vero in za-
upanje, da Bog vodi naše življenje. Naj 
nas skozi vsakdanje skrbi in obveznosti 
vodi njegova luč, da bi mogli ljudje po 
nas prepoznavati njegovo ljubezen. 
 
 

 PRIREDITVE  
 

 

Od 9. do 11. decembra bo v Vrbju še 
zadnja Šola za animatorje pomočnike 
(8. in 9. razred). Prijave na: janko.rezar 
@gmail.com, klemen.sitar@gmail.com.  
 
 

 

V okviru koncertnega cikla »Vesperae 
Josephinae« - Jožefovi večeri v Domu 
sv. Jožef v sodelovanju s Hišo kulture 
Celje, bo v petek, 9. 12. ob 19.15 v cer-
kvi sv. Jožefa tematsko zelo zanimiv 
koncert adventnih pesmi v moških 
vokalnih zasedbah.  
 
 

 NAROČNINE 2012  
 

 

Družina …………………….….…......  78,00 € 
Ognjišče …………….………………..  26,40 € 
Misijonska obzorja ……….…...…     9,00 € 
Mohorjeva zbirka ………………..   44,00 € 
Prijatelj …………………………….  10,50 € 
Communio …….………………….  28,00 € 
Božje okolje ……………………...  24,00 € 
Brat Frančišek ………………  prispevek 
Salezijanski vestnik ……….  prispevek 

 
 
 

 
 
  

 
 
  


