
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 7. oktobra bomo pri sv. 
maši ob 9. uri prosili tudi za mir in 
blagoslov v občini Polzela. Vabljeni!   
 
 

 

To nedeljo, 7. oktobra obhajamo god 
rožnovenske Matere Božje. Maša ob 
10.30 bo na Gori Oljki. 
 
 

 

V ponedeljek, 8. oktobra ob 19. uri 
redna seja ŽPS.  

 
 

 

V četrtek, 11. oktobra ob 19.30 prvo 
srečanje zakonske skupine v novem 
pastoralnem letu. 
 

  

 

 LETO VERE 
 

 

V petek, 12. oktobra s slo-
vesno sv. mašo ob 18. uri 
bomo tudi v naši župniji 

pričeli leto vere. K prisotnosti in ak-
tivnemu sodelovanju vabljeni člani 
vseh skupin v župniji (ministranti, 
pevci, bralci, izredni delivci obhajila, 
člani ŽPS, ključarji, veroučenci, mla-
dinska skupina, animatorji, skavti, 
sodelavci Karitas, molitvena skupina, 
zakonska skupina, čistilci cerkva, 
krasilci bogoslužnih prostorov, du-
hovna gibanja …) in vsi drugi. 
 
 

 

V soboto, 13. oktobra bo v 
dvorani Kulturnega doma 
na Polzeli koncert ob 30. 
letnici delovanja kvinteta 

'Lastovka'. Čestitke. Lepo vabljeni!  
 
   

V nedeljo, 14. oktobra ob 10.30 so k 
sv. maši posebej lepo vabljeni bolniki 
in ostareli. Tradicionalno srečanje bo 
tudi tokrat vodil g. Janez Bračun. So-
rodniki in prijatelji, poskrbite, prosim, 
da bo navzoč tudi vaš najbližji. 

 
 

 

20. oktobra 
ob 19.45 uri:  

11. glasbeni festival. 
Vstopnice v predprodaji so po 9 €. 
Prijavite se pri katehistinji Andreji.   

 
 

 

Naročanje 'spominov' za rajne je že v 
teku. Izvedba po utečenem načinu: Pi-
sarna, mašna nabirka, poš. nabiralnik. 
 

  

 

 KOLEDAR DOGODKOV 
 

 

 

* Nedelja, 7. oktobra ob 9. 
uri v župnijski cerkvi maša 

za mir in blagor v občini Polzela. 
* Nedelja, 7. oktobra začetek 21. tedna 
za življenje (do 14. oktobra). 
* Petek, 12. oktobra začetek leta vere 
na ravni polzelske župnije. 
* Petek, 12. oktobra ob 19. uri pri sv. 
Jožefu v Celju koncert klasične glasbe 
na orglah in violini. 
* Petek, 12. oktobra ob 19.30 v cerkvi 
sv. Danijela v Celju koncert Komornega 
godalnega orkestra in mladih ljub-
ljanskih solistov.  
* Sobota, 13. oktobra concert ob 30. 
letnici delovanja kvinteta ‘Lastovka’. 
V Kulturni dom Polzela. 
* Nedelja, 14. oktobra ob 10.30 v žup. 
cerkvi srečanje bolnih in ostarelih. 
* Sobota, 20. oktobra tradicionalno 
jesensko romanje RA Aritours: 'Po 
poteh bl. A. M. Slomška' v Avstrijo. 
* Soboto, 20. oktobra od 9. do 16. ure v 
prostorih Karitas na Polzeli zbiranje 
ozimnice 'Dar jeseni'. 
* Soboto, 20. oktobra skupni misijon-
ski praznik Cerkve v Sloveniji in na Ko-
roškem: »Verovati, praznovati, deliti«. 
Na Plešivcu/Tanzenberg, Koroška, A. 
Od 9. do 15. ure. 
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