
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 16. marca ob 19. uri bo 
seja Dekanijskega pastoralnega sveta. 
 

 

 

V torek, 17. marca ob 19. uri bo prvo 
letošnje srečanje polzelskih zborovo-
dij in organistov.   
 

 

 

V sredo, 18. marca ob 19. uri bo sre-
čanje sodelavcev Župnijske karitas.  
 
 

 

V četrtek se bo pričel teden družine. 
Trajal bo do praznika Gospodovega 
oznanjenja. Vsak dan bomo razmiš-
ljali o družinski tematiki in molili za 
razumevanje med družinskimi člani 
ter spoštovanje življenja.  
 

 

 

V četrtek, 19. marca z mašama ob 7. in 
18. uri bomo obhajali praznik sv. Jože-
fa. Prijazno vabljeni, da se pridružite.     
 
 

 

V petek po maši (18.30) bo v prostorih 
pod cerkvijo srečanje staršev otrok 4. 
in 5. razreda. 
 
 

 POSTNA AKCIJA  
 

 

Post je priložnost za solidarnost. 
»Ne pozabimo … na  
trpeče v državah jugovzhodne 
Evrope.«  

 
 

 KULTURA  
 

 

KUD Polzela in PD Štandrež vabita k 
ogledu komedije Carla Goldonija »Pri-
morske zdrahe«, ki bo v soboto, 21. 
marca ob 19. uri v Kulturnem domu 
na Polzeli. Predprodaja in rezervacija 
vstopnic (5 €) Jaka Jeršič, 705 09 90. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAVOD A. M. SLOMŠKA  
 

 

Slomškova ustanova in Radio Ognjišče 
pripravljata v sredo, 18. marca od 8. 
ure naprej celodnevni program preko 
katerega boste prisluhnili dijakom, 
profesorjem in ostalim zaposlenim 
na vzgojno-izobraževalnem Zavodu 
A.M.Slomška v Mariboru. Ob koncu 
dneva boste lahko spremljali tudi 
skupni koncert vseh katoliških gim-
nazij (ob 19. uri).  Vzporedno s tem 
programom bo potekalo tudi zbiranje 
sredstev preko brezplačne telefon. 
št. 080 3588. Zbrana sredstva bodo 
namenjena socialno šibkejšim dija-
kom in njihovim družinam. 
  
 

 

 

 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.  

 
 

 


