
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 08. 03. 2010 ob 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo 1.  srečanje 
ŽPS v novi zasedbi.  
 

 

 

V torek, 09.03.2010 ob 17. uri bo v 
prostoru pod cerkvijo predavanje 
ge. Pušenjakove o vzgoji lončnic in 
vrtnih rož. 
 
 

 

V sredo, 10.03.2010 ob 18. uri bo v 
cerkvi počastitev SRT in potem sre-
čanje staršev letošnjih birmancev. 
 
 

 

V četrtek, 11.03.2010 ob 18. uri bo 
v cerkvi sv. maša, po njej pa srečanje 
staršev letošnjih prvoobhajancev.  
 
 

 

V četrtek, 11.03.2010 ob 19. uri bo v 
župnišču srečanje zakonske skupine.  
 
 

 

V petek, 12.03.2010 ob 04.30 se bo 
pričelo letošnje postno romanje. 
 
 

 

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

 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župniji Prebold in Marija Reka 
vabita na 4. dobrodelni koncert 
»Pesem staršem«. Koncert bo v 
nedeljo, 14. 03.  
ob 16. uri v dvorani Prebold.  Cena 
vstopnice je 8 €. Zbrana sredstva od 
prodaje vstopnic bodo namenjena za 
dokončanje Aninega doma.  Prisrčno 
vabljeni! Župnik Damjan. 
 

Jezus nam govori, da bo življenje 
rodovitno le v tolikšni meri, kolikor 
bomo umirali sami sebi …  Da bi 
mogli roditi čim več sadov, moramo 
ravnati s sabo kot sadjar in 
vinogradnik: pred pomladjo sadno 
drevje in vinsko trto obrežeta. 
 
 

 

Velikonočno spovedovanje v naši žu-
pniji bo v nedeljah, 21.03. in 28.03., 
obakrat od 6.45 do 11.30 ure. Otroci 
in mladi bodo spoved opravili med 
tednom. Odzovimo se! 

 
 
 

  DAROVALCI ZA »STOLNINO«   
 

 

 

 
 

Število darovalcev vsako leto pada, 
gorivo za gretje je vedno dražje, mraz 
pozimi ne pritiska dosti manj, učilni-
ce in cerkev pa želimo še vedno imeti 
tople (celo vedno bolj) … Razumete? 
Spodbujam vse, ki se letos še niste pri-
družili darovalcem »za ogrevanje« in 
urejanje cerkve, da ne odlašate! Hvala! 
 
 

 

 

   ROMANJE  
 

 

Aritours, župnija Braslovče in naša 
župnija vabijo na romarsko potovanje 
na Irsko, ki se bo odvilo od 19. do 26. 
junija 2010. Vodja romanja bo Tadej 
Jakopič. Cena: 1.119 €. Informacije 
in prijave v župnijski pisarni. 
 
 

 


