
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ob postajah križevega pota premiš-
ljujemo vsako sredo ob 6.30 in vsak 
petek ob17.30. 
 

 

 

Veroučnih ur za otroke ta teden ni. 
 
 

 

V četrtek, 25. februarja ob 19. uri bo 
pri sv. Jožefu v Celju prvo predavanje 
v sklopu Nikodemovih večerov 2010: 
dr. Janez Bogataj, 'Kultura obeda'.    
 

 

Ena od možnosti prizadevanj za dobro 
v letošnjem postnem času je ponujena 
tudi z literaturo ob izhodu iz cerkve: 
»Štirideset dni brez alkohola«.  
 
 

 

V ponedeljek, 01. 03. 2010 bo v Domu 
II. slovenskega tabora v Žalcu dobro-
delni koncert »Z roko v roki«, ki ga 
organizira Dekanijska karitas, Pet-
rovče. Vstopnice za koncert dobite 
tudi v našem župnišču.  
 

 
 

 DAN ODPRTIH VRAT  
 

 

V soboto, 6. marca so mladi vabljeni 
na 'dan odprtih vrat' v več duhovnih 
ustanov v Mariboru. Obiskati bodo 
lahko: bogoslovje, Slomškovo dijaško 
semenišče, frančiškane, kapucine, 
šolske sestre, Marijine sestre, sestre 
Uršulinke in sestre usmiljenke. Pogo-
varjali se bodo lahko z brati minoriti, 
sestrami HMP, sestrami FBS, drugimi 
moškimi ali ženskimi redovnimi skup-
nostmi … Vsi, ki bi se radi udeležili 
tega bogatega srečanja se prijavite v 
župnijski pisarni.  
 
 
 
   
 

 

 

Danes izbiramo nove člane ŽPS.  
 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 

»Pojdite tudi vi v moj vinograd!«  

Daj nam duha modrosti,  

da se bomo velikodušno  

odzvali delu v župniji  

in izbrali primerne člane 

župnijskega pastoralnega sveta,  

ki bodo v našem imenu  

in z našo pomočjo sodelovali  

z duhovniki v dušnem pastirstvu  

in uresničevanju smernic 

vseslovenske sinode.  

To te prosimo po priprošnji Device 

Marije in blaženega Antona 

Martina Slomška.  

 
 

 ROMANJE  
 

 

Romarska agencija Aritours vabi 
od 19. do 26. junija 2010 na bogato 
romarsko potovanje na Irsko, od 
koder so »žarke veselega oznanila 
irski menihi iz svojih samostanov in 
molilnic ponesli na celino, preko 
Salzburga celo v Karantanijo. Patrikov 
križ nas vabi, da odkrijemo korenine 
krščanskega oznanila našim predni-
kom ter v samostanih in cerkvah 
prisluhnemo zgodovinski pripovedi 
oznanjevanja.« Tako piše vodja 
romanja, dr. Tadej Jakopič. Prijave 
in akontacije v župnijski pisarni. 
 

 
 
 
 
 
 

 


