
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 15. 03. 2010 ob 19. uri 
bo v prostoru pod cerkvijo srečanje 
Dekanijskega pastoralnega sveta.  
 

 

 

V petek, 19.03.2010 je praznik sv. 
Jožefa, zato bosta maši zjutraj in 
zvečer. Lepo vabljeni! 
 
 

 

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

 

Prihodnjo nedeljo, 21. 03.2010 bo 
mašna nabirka 'namenska' -  oddana 
bo za organizacijo Evharističnega 
kongresa v Celju, 13. junija.  
 
 

 POST  
 

 

Osnovni pomen posta je zunanji izraz 

spreobrnjenja v odnosu do sebe. Pri 

tem lahko razmišljamo o obvladovanju 

svojih nagnjenj, teženj in nagonov, ki 

nas lahko v odnosu z Bogom od njega 

oddaljujejo, zato potrebujemo na tem 

področju spreobrnjenje, ali pa nam v 

njem pomagajo, kadar jih živimo po 

Božji zamisli. Ker je v potrošnem člo-

veku pomehkuženost in razvajenost 

dosegla zelo visoko stopnjo, je post 

kot asketično sredstvo lahko zelo do-

brodošel, saj nam krepi voljo, da se bo 

vedno bolj mogla upreti skušnjavam 

 ugodja in prijet-

nosti, ki nam jih 

svet ponuja na 

vseh področjih 

čutov in 

zaznavanja. 

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! 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župniji Prebold in Marija Reka vabita 
na 4. dobrodelni koncert z naslovom 
»Pesem staršem«. Koncert bo danes, 
14. 03. ob 16. uri v dvorani Prebold.  
Zbrana sredstva od prodaje vstopnic 
(8€) bodo namenjena za Anin dom.   
 
 
 

  ODPUŠČANJE   
 

 

  

Zamera, prepir, obrekovanje … 
Ne obupaj!  
Še vedno 
obstaja pot 
nazaj. 
Imenuje se 
odpuščanje.  
In kadar 
odpustimo,  
naredimo velik korak naprej: ne le 
naproti človeku, ki mu ponudimo 
roko sprave, ampak tudi navzgor. 
Prav od tam pa prihaja najgloblje 
zadovoljstvo, iz katerega čutimo 
največjo srečo in večno sprejetost. 
 
 

 

 

   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. 

 

 

 

 


