
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Današnja, kvatrna mašna nabirka bo 
odposlana na škofijo za vzdrževanje 
bogoslovja in bogoslovcev. Vsem, ki 
ste prispevali svoj dar, najlepša hvala! 
 

 

 

V torek bomo obhajali obletnico smrti 
nekdanjega polzelskega župnika g. 
Adolfa Volaska. Maša zanj bo ob 7. uri.   
 

 

 

V torek od 16. do 19. ure bo v Domu sv. 
Jožefa v Celju tečaj priprave na krst. 
 
 

 

Ena od pomenljivih pobožnosti post-
nega časa je premišljevanje in molitev 
ob postajah križevega pota. Ta pobož-
nost je v naši župniji vsako sredo ob 
6.30 in vsak petek ob 17.30. 
 

 

 

V petek popoldne odhaja nekaj članov 
zakonske skupine na duhovne vaje. 
Pospremimo jih z molitvijo.   
 
 

 

V petek po maši (18.30) bo v prostorih 
pod cerkvijo srečanje staršev otrok od 
1. do 3. razreda. 
 

 

 

V soboto, 14. marca s pričetkom ob 
9.30 bo v župniji Sveti Duh v Celju ško-
fijsko srečanje Župnijskih pastoralnih 
svetov. Vsi člani so že prejeli pisno 
vabilo, zato velja le še spodbuda, da 
se odzovejo.  

 

 

 

V petek, 13. marca zvečer in v soboto, 
14. marca dopoldne bo v Domu sv. Jo-
žefa v Celju tečaj za zaročence.    
 

 

Praktičen tečaj pravilnega in lepega 
branja Božje besede, namenjen litur-
gičnim sodelavcem: v Domu sv. Jožefa 
v Celju, 14. marca od 9. - 13. ure.   
 

 

 

    POSTNA 

  AKCIJA  
 

 

Gospod, v postu smo se v svojih 
srcih odločili za osebno odpoved. 
Pomagaj nam, da bomo vztrajni. 
Milostno pomnoži naš dar odpovedi. 
V svoji vsemogočnosti ga spremeni v 
tvoj topel objem za vse tiste, ki na 
naših cestah, v bolnišnicah in v 
družinah trpijo zaradi posledic 
prekomernega uživanja alkohola ... 
Naj svojo pot življenja usmerimo k 
tebi, ki si v puščavi izbral najtežjo 
pot. 
 

 
 

 

 

DOBRODELNI 

KONCERT  
 

 

Tretjo leto zapored župnija Sv. Pavel, 
Prebold organizira v tednu življenja 
(od 19. do 25. marca) dobrodelni 
koncert »Pesem staršem«, ki ga po-
svečajo materam in očetom. Letošnji 
koncert bo v nedeljo, 22. marca ob 
16. uri v kinodvorani Prebold - nad 
pošto. Na letošnjem dobrodelnem 
koncertu bodo nastopili: * ansambel 
Robija Zupana, * Marjan Šarec, imi-
tator, * otroški cerkveni pevski zbor 
Šempavske iskrice, * Vokalna skupina 
Glas srca, * Družina Zavolovšek, in 
* Mateja Jan.  Cena vstopnice je 8 €. 
Prodajajo se v župnišču Prebold in 
v cvetličarni Jerman v Preboldu ter 
eno uro pred koncertom. Ves izku-
piček od prodaje vstopnic bo šel za 
dokončanje Aninega doma.  
 

  


