
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 30. septembra bo pri vseh 
sv. mašah pričevanje članov terapev-
tske skupine Lautari. Po maši pri-
ložnost za pogovor in darovanje.  

 
 

 

Oktober je Marijin mesec, 
mesec rožnega venca. Radi 
molimo v cerkvi in doma.  
 
 

 

V ponedeljek, 1. oktobra ob 19. uri 
sestanek pripravljalnega odbora za 
slovesnost ob začetku leta vere.  
 
 

 

V sredo bo na Polzeli rekolekcija de-
kanijskih duhovnikov, zato bo maša 
ob 9. uri. Pridružite se!   
 
 

 

V četrtek po maši pred Najsvetejšim 
molitev za duhovne poklice. 
 
 

 

V soboto, 6. oktobra bo župnijsko 
romanje 'Po cerkvah sv. Marjete' -
letos povezano z A. M. Slomškom. 
Odhod avtobusov ob 7.30 s parki-
rišča nasproti cerkve. Cena prevoza, 
kosila in ostalega je 23 €. Prosim za 
prijave. Maše na Polzeli ne bo. 
 
 

 

Smo v zadnjem tednu pred začetkom 
novega akademskega leta. V katoliš-
kih študentskih domovih v Ljubljani 
in Mariboru je še nekaj prostih mest 
tako za fante kot za dekleta.  Kontak 
na: http://www.unipas.si/katoliski-
studentski-domovi.  
 
 

 

Z oktobrom se prične Šola za zakon, 
desetmesečna priprava na zakon, ki 
jo je pred več kot tridesetimi leti začel 
p. Vital Vider. Kratek opis in seznam 
skupin je na internetni strani  http:/ 
/najina-pot.rkc.si/ index.php/content/ 
display/4/sola-za-zakon/20. 

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

 OKTOBER 
 

Splošni:  Da bi se v  
najstarejših krščanskih  
deželah evangelizacija  
razvijala naprej. 
 

Misijonski: Da bi praznovanje Sve-
tovnega dneva misijonov na novo 
poživilo zavzetost za evangelizacijo. 
 

Slovenski: Da bi se naše visokošolske 
in druge kulturne ustanove izvile iz 
primeža politike, nazorov in ideologij 
ter služile izključno znanosti, resnici 
in lepoti. 
 
 

 

V soboto, 20. oktobra bo tradicional-
no jesensko romanje RA Aritours 'Po 
poteh bl. A. M. Slomška' v Salzburg in 
Maria Plain. Cena 49 €. Prijave najpo-
zneje do 8. oktobra.  
 
  

 

 KOLEDAR DOGODKOV 
 

 

 

* Nedelja, 30. septembra 
ob 11. uri na RTV slo 1  

predvajanje oddaje 'Navdihnjenje za 
ljubezen'. Gre za predstavitev sv. 
Jožefmarija Escrivája, ustanovitelja 
Opus Dei. (Opus Dei preureja Novi 
klošter v Založah in namerava v njem 
kmalu tudi delovati).  
* Petek, 5. oktobra ob 19. uri v mali 
dvorani Kulturnega doma odprtje raz-
stave 22. likovne kolonije prijateljstva. 
* Sobota, 6. oktobra ob 7.30 župnijsko 
romanje 'Po cerkvah sv. Marjete'. 
* Nedelja, 7. oktobra ob 9. uri v žup. 
cerkvi maša za mir in blagor v občini. 
* Nedelja, 7. oktobra začetek 21. tedna 
za življenje (do 14. oktobra). 
* Petek, 12. oktobra začetek leta vere 
na ravni polzelske župnije. 

 
 
 

 
 
 
 


