
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 27. decembra, na god 
sv. Janeza evangelista bo po tradiciji 
blagoslov vina.  
 
 

 

Na zadnji dan leta, v petek, 31. dec. 
ob 17. uri bo zahvalna maša za vse, 
kar nam je bilo podarjeno v dneh in 
dogodkih leta 2010.  
 
 

 

Novo leto pričnimo z najsvetejšo da-
ritvijo. Zaradi nočnega bedenja maše 
ob 7.00 ne bo. Dobrodošli pa ste ob 
9.00 ali 10.30.   
 
 

 

Skavti so nam tudi letos prinesli bet-
lehemski ogenj, luč miru, ki jo lahko 
ponesete na svoje domove. Na raz-
polago so posebne sveče. Z nakupom 
le-teh boste podprli delovanje skavt-
skega gibanja. Hvala!     
 
 

 KOLEDOVANJE  
 

 

Letošnje koledovanje 
bo potekalo od 26. do 
28. decembra. Sveti 

kralji bodo obiskali 
vse družine, ki so jih povabile že lani, 
veselijo pa se tudi vsake nove druži-
ne, ki bi želela obisk.  
 
 

 

Otroci ste v adventu 
zbirali sredstva za 
otroke v misijonskih 
deželah. Kuverte z 
zbranim prinesite 
te dni k jaslicam! 

 
 

 

 

Kar si sam za drugega,  
je odvisno od tega, kaj je on zate. 
Spoštuj ga in on te bo spoštoval. 
 

   (Michel Quoist) 
 

 

 

 KONCERT  
 

 

V petek, 31.12. 
po večerni sv. 
maši, se bo v 
župnijski cer-
kvi zgodil kratek koncert. Priredili ga 
bodo člani Vokalno instrumentalne 
skupine Margareta in pa Cerkveni 
mladinski ansambel, ki je deloval v 
70-ih letih prejšnjega stoletja in so se 
letos, posebej za to priložnost, znova 
zbrali. Lepo vabljeni! Obeta se nam 
enkratno doživetje.  
 
 

 

Župnija Petrovče vabi v ponedeljek, 
27. decembra na božično-novoletni 
koncert Mešanega komornega pev-
skega zbora iz Celja. - V baziliki. 
 
 

 NOVO LETO  
 

 

Na prvi dan novega 
leta častimo Marijo 
kot Božjo mater. To 
je tisti pravi čudež, 
ki ga praznujemo. 
Vsemogočni Bog je 
vstopil v svoje stvar-

stvo v enem svojih lastnih otrok. Kakšen 
blagoslov za Marijo, da se je bomo 
vedno spominjali kot Božje matere, 
posode milosti, skrinje zaveze! Tudi 
mi poskušajmo postati, tako kot je 
Marija, posode milosti.      
 
 

 CENIK  
 

 

Družina 2011 ………………….  75,40 € 
Ognjišče 2011 ………………....  26,40 € 
Misijonska obzorja ………….... 9,00 € 
Mohorjeva zbirka ……………  42,00 € 
Prijatelj 2011 ………………….  10,50 € 

 
 
  

 
 
 


