
»IZZIV NAM JE ZBLIŽEVANJE POTI IN ISKANJE STEZIC
 K IZVIRU. K SRČNOSTI. K LJUBEZNI«

ZELO BOMO VESELI, ČE SE BOSTE ODZVALI VABILU IN NEKAJ VAŠEGA ČASA 
NAMENILI NASTAJAJOČIM PROJEKTOM NA POLŠNIKU. 

VERJEMITE, DA JE V DOBRI DRUŽBI VSEM VEDNO LEPO. 
IN SRČNIM LJUDEM SRČNOSTI NIHČE NE MORE ODVZETI. 

ŽE V NAPREJ SE VAM ZAHVALJUJEMO 
ZA SODELOVANJE IN VAS VABIMO, 
DA SE PRIDRUŽITE. 

OBVESTILO O DOGAJANJU NA POLŠNIKU 
IN SRČNA PROŠNJA ZA SODELOVANJE

O Polšniku snemamo film in pripravljamo se na zaključna snemanja. Poleg gradiva, ki ga že imamo, bomo v oktobru pos-
neli naš kraj tudi iz helikopterja. Ker bi radi združili dobro s koristnim,  bomo to snemanje združili z GASILSKO VAJO 

(oktober – mesec požarne varnosti). 

Ker je snemanje odvisno od vremena imamo rezerviranih šest terminov:  v dneh od 10.10. do 12.10. ali potem nasled-
nji teden od 17.10. do 19.10.2012.     Predvidene ure so od 15.30 do 17.30! 

Kdaj točno vas bomo obvestili preko telefonov, elektronske pošte ali pošte (odvisno od časa in vremena). 

Res vas iskreno prosimo, da si vzamete čas in pridete na travnik pod gasilskim domom oz. pod šolo/dvorano, kjer bomo označili eno 
veliiiko srce, v katerem se bomo zbrali. Potrebujemo cca 300 ljudi zato vas prosimo, če lahko s seboj pripeljete še sorodnike in prijatelje.  

Vsak bo dobil skromno darilce. Ker bo to tudi GASILSKA VAJA bo osnovni znak za odhod do gasilskega doma SIRENA. O točni uri boste boste dan 
ali dva prej še enkrat obveščeni.  Avtomobile naj bi parkirali po centru Polšnika.  Potrebna bo hitra aktivacija, saj imamo helikopter na razpolago 
le eno uro. Več informacij: Štefan - 041-362-726!

V soboto, 27. oktobra 2012 bo v farni cerkvi, ob 16. uri,  zahvalna maša, ki jo bo 
daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. 

V februarju smo pričeli z gibanjem Pot spoznanj, ki združuje odnose, talente, znanja in izkušnje ljudi, ki se srečujejo. Prvi je projekt  »Zakonci«, s 
čemer želimo spodbuditi zakonske pare, da se pridružijo gibanju in s tem k ponovnemu osmišljanju odnosa na poti dveh ljudi. Srečevali se bomo 

na različnih srečanjih (kulturnih in športnih…), na delavnicah… 
Povezujemo pare, ki s svojimi dejanji v življenju dajejo dober zgled bližnjim. 

Glede na to, da se bo v mesecu oktobru kar veliko dogajalo v našem kraju, 
bi vas radi o tem že prej seznanili in vas prosimo za sodelovanje in pomoč. 

Vabimo vse zakonske pare, ki se nam še niste pridružili in si želite postati del tovrstne skupnosti. Prvo srečanje bo v soboto, 27. oktobra, ko bo 
na že omenjeni zahvalni maši tudi poroka in zlata poroka, ob 18. uri pa se bo nadaljevalo srečanje v dvorani, z zanimivimi gosti. 
O podrobnostih boste vključeni zakonci še obveščeni. 

Če se želite pridružiti, lahko pokličete na: 031-615-020 ali 041-992-143 oz. informacije dobite pri vseh že priključenih parih. 
Zaradi organizacije prireditve (27.10.) prosimo, da nas kontaktirate do 20.10.2012. Seveda pa se nam lahko pridružite tudi kasneje (večleten 
projekt). Odločitev je vaša.

V načrtu imamo še druge vsebinske projekte, kjer bo lahko vsak našel nekaj zase in s tem naredil tudi kaj dobrega za 
skupnost. Več izveste na www.polsnik.si.

Ker bo pri maši 27. oktobra tudi blagoslov obnovljenega zvonika, ključarji naprošajo vse pridne gospodinje, če bi lahko napekle pecivo za 
pogostitev pred cerkvijo (po maši). Kontaktna oseba: Tanja -051-356-736

Otroci iz šole in vrtca Polšnik so se letos skupaj s svojimi starši odločili, da bodo solidarno zbirali denar za DEFIBRILATOR. 
To je naprava, ki rešuje življenja, kadar se človeku ustavi srce. 
Otroci se enkrat na mesec odpovedujejo sladkarijam in denar namenijo nakupu te, še kako potrebne, naprave, ki bi jo potem imeli na Polšniku. 
Stacionirana bo v omarici, ki bo pripeta na zunanji steni šole. Če bi v tej akciji rad sodeloval še kakšen krajan Polšnika, vas veselo vabimo, da se 
nam pridružite.

Obenem vas obveščamo, da še vedno zbiramo papir. Kontejner je postavljen ob ekološkem otoku na Polšniku. Hva-
la vsem, ki pridno nosite papir v zabojnik. Tudi del tega denarja, ki se tako zbere na računu vrtca, bomo namenili za nakup defibrilatorja.

         Kolektiv vrtca in šole


