
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oklici: Zakrament sv. zakona želita 
sprejeti:  1Jan Koren, Slivnica pri Ma-
riboru in Nika Beloglavc, Polzela; 2 
Denis Jazbinšek, Celje in Saša Košec, 
Polzela. 

 
 

 

To nedeljo, 24. junija prvič, potem pa 
vse nedelje do križeve v septembru 
bosta v župniji samo dve maši in to 
ob 7. in 10. uri. Upoštevajte!  
 
 

 

S sv. mašo danes ob 10. uri se pričen-
ja letošnji oratorij. Dnevni program bo 
približno takšen: 9.00 zbiranje, 10.00 
kateheza, 11.00 delavnice, 12.30 ko-
silo, 14.00 igre, 16.00 zaključek. V 
sredo izlet. V petek zaključek z mašo 
ob 16. uri. Veliko prijetnih doživetij! 
 
 

 

V ponedeljek, 25. junija ob 19. uri smo 
vsi vabljeni k maši za domovino, ki 
jo bo v celjski stolnici daroval škof 
dr. Stanislav Lipovšek. 
 
 

 

V torek, 26. junija s pričetkom ob 10. 
uri bo v Žalcu srečanje ministrantov 
dekanije Žalec. Naši ministranti se 
zberejo pred cerkvijo na Polzeli ob 9.  
 
 

 

Od minulega tedna naprej so sv. maše 
tudi ob torkih zvečer. Vse več je nam-
reč naročnikov mašnih namenov, ki 
naročilo pogojujejo oz. prosijo za ve-
černi termin. Četrtek, petek, sobota, 
ko so bile maše zvečer že doslej, niso 
več dovolj, da bi lahko vsem ustregel. 
Poleg tega pa za 7. uro zjutraj mašnih 
namenov primanjkuje. Vernike, ki so 
se radi in redno udeleževali jutranje 
maše, prosim, da spremembo skušajo 
razumeti in sprejeti  dobronamerno!  

   

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

JULIJ 
 

Splošni: Da bi vsakdo imel 
zaposlitev ter varne in  
stabilne delovne pogoje.  
 

Misijonski:  Da bi krščanski prosto-
voljci znali pričati za Kristusovo. 
 

Slovenski: Da bi duhovniki moč za pas-
toralno delo, vztrajnost v poklicu in 
težnjo k svetosti črpali iz zakramenta, 
ki so ga prejeli pri mašniškem posve-
čenju. 
 
 

 

SLOMŠKOVA ROMARSKA POT v orga-
nizaciji občine Šentjur in 
v sodelovanju z občinama 
Slovenske Konjice in Voj-
nik, nas vabi na Slomškov 
pohod ob dnevu držav-

nosti, v ponedeljek, 25. junija, na Slom 
pri Ponikvi. Začetek poti v Novi Cerkvi 
ob 7. uri, v Frankolovem ob 9. uri, v 
Brdcih ob 11. uri, v Žičah pri kartuziji 
ob 12. uri, Sveta Uršula ob 14. uri. 
Sklepna prireditev na Slomu pred 
Slomškovo domačijo: ob 16.30 kul-
turni program, ob 17. uri slovesno 
somaševanje za domovino, vodi škof 
dr. Stanislav Lipovšek. Pridružite se 
lahko tudi kjer koli ob poti ali pa na 
sami končni prireditvi na Slomu. Po 
končanem slavju bo poskrbljeno za 
avtobus na izhodišče poti.  
 
 

 

Spal sem in sanjal, da je življenje radost;  
prebudil sem se in spoznal,  

da je življenje dolžnost;  
vrgel sem se na delo in 
spoznal, da je dolžnost 

radost. (Rabindranath Tagore) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


