
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Začele so se prijave za udeležbo na 
Evropskem novoletnem srečanju 
mladih, ki bo letos v Poznańu. Info, 
prijave www.drustvo-skam.si/esm.      
 
 

 

V župnijski pisarni lahko naročite 
'spomine' na rajne ob prazniku Vseh 
svetih. V pisni obliki tudi na drugih 
mestih (nabiralnik, mašna nabirka).  

 
 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Danes, 18. 10. ob 16. uri bo v Športni 
dvorani Osnovne šole Prebold 4. do-
brodelni koncert »Zapojmo za Anin 
dom«. Cena vstopnice je 8 €. Dobite 
jih tudi v našem župnišču. 
 
 

 

Kdor v sobotni akciji »dar jeseni« ni 
uspel pripeljati darov v prostore Ka-
ritas lahko to stori še ta ponedeljek, 
19. oktobra v novo župnišče. 
 

 

 

V nedeljo, 25. oktobra pri 
vseh mašah bodo na voljo 
sveče Karitas. S ponudbo 

teh sveč nas Karitas spodbuja, da 
poleg sveč, ki bodo zgorele na gro-
bovih darujemo tudi v dober namen, 
saj verjamemo, da je dober dar lep 
spomin na naše rajne in pomoč du-
šam, ki so naše pomoči še potrebne. 
Že v naprej hvala za vsak dar, ki ste 
ga pripravljeni po namenu svojih 
rajnih darovati za soljudi v stiski. 
 
 

 

V nedeljo, 25. oktobra, bo ob 15. uri v 
celjski stolnici posvečen za diakona 
bogoslovec celjske škofije dr. Janez 
Kozinc iz župnije Sv. Danijela v Cel-
ju. Priporočamo ga v molitev. 
 
 
 

 

 

 DUHOVNE VAJE  
 

 

Člani ŽPS in drugi aktivni sodelavci v 
župnijah dekanije Žalec so vabljeni na 
duhovne vaje, ki bodo od 13. do 15. no-
vembra v domu duhovnosti v Libojah. 
Vodil jih bo kanonik, g. Jože Goličnik iz 
Maribora. V Libojah je mogoče preno-
čiti ali tja prihajati vsak dan od doma. 
Stroški prenočevanja s prehrano so 
30 €, bivanje v domu brez prenoče-
vanja pa 22 €. Prijave zbira župnija 
Griže, Jože Planinc, ž., tel.: 710 01 30. 
 
 

 

Zakonci za Kristusa vabimo zakonce 
na duhovne vaje, ki bodo od 13. do 15. 
novembra 2009 pri sestrah v domu sv. 
Jožefa na Brezjah.  Teme predavanj: 
* Služenje Bogu v zakonu; * Zakonca 
- pastoralna ekipa; * Vloga moža v za-
konu; * Vloga žene v zakonu; * Uspešno 
komuniciranje v zakonu; * Molitev za 
ozdravljenje zakona; * Gradnja krščan-
skega doma.  Organizirano je varstvo 
otrok. Prijave in informacije na tel: 
031 454 831. 
 
 

 SHOD V LJUBLJANI  
 

 

V soboto, 24. oktobra, od 14. do 16.30 
bo na Prešernovem trgu v Ljubljani 
»Dan družine«. Shod izraža podporo 
pogledu na družino, v kateri je otrok 
sad ljubezni med možem in ženo ter v 
primeru posvojitve otrok zagovarja 
koristi otroka, njegov zdrav psihofi-
zični, socialni in duhovni razvoj in ne 
socialni eksperiment, ki ga predlaga 
predlog novega Družinskega zakonika 
in za katerega ni gotovo, kakšne posle-
dice bo imel za otroke. Na dogodek so 
zato vabljeni vsi, ki jim ni vseeno.  


