
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

V sredo, 09. marca pričnemo letošnji 
postni čas, obdobje priprave na veli-
konočne praznike. Na samem začetku 
je pepelnica - strogi post. V župniji 
bosta dve sv. maši: zjutraj in zvečer. 
Med obema bo pepeljenje. Duhovnik 
bo  vernikom na glavo simbolično po-
sul blagoslovljen pepel, s čimer se 
bo navzven pokazala razpoložljivost 
za spreobrnjenje oziroma poboljšan-
je življenja. Pepel je namreč znamenje 
minljivosti, smrti, pa tudi človekove 
krhkosti.  
 
 

 

To sredo prvič, potem pa vse srede v 
postnem času, bo pol ure pred mašo 
križev pot.  
 
 

 

V četrtek, 10. marca ob 19. uri bo 
srečanje zakonske skupine.  
 
 

 

Vsak petek v postnem času, pol ure 
pred mašo, bo pobožnost križevega 
pota. Pridružite se! 
 
 

 

V petek ob 19. uri bo pri sv. Jožefu 
v Celju začetek tečaja za zaročence. 
Nadaljevanje v soboto ob 8.30. 

 
 

 

V soboto, 12. marca ob 10. uri bo pri 
Svetem Duhu v Celju srečanje tajni-
kov Župnijskih pastoralnih svetov.    

 

 
 
 
 

Pa si ti 

prepričan,  

da si dal 

malega v 

posteljo? 
 

 

 

 KONCERT 
 
 
 

 

Dekanijska Karitas vabi v ponedeljek, 
7. marca. 2011, ob 19.30 na 15. dobro-
delni koncert "Z roko v roki", ki bo v 
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 
Vstopnice dobite tudi v naši zakristiji 
ali župnišču. Vabljeni! 
 
 

 
 

 

 ROMANJE 
 
 

 

V petek, 1. aprila in v soboto, 2. aprila 
bo tradicionalno postno romanje mari-
borske metropolije, ki jo bo vodil dr. 
Franc Kramberger. Obiskali bomo Vir-
zehnheiligen, znamenito nemško božjo 
pot,  Regensburg, Bamberg, Nürnberg, 
stara zgodovinska, kulturna, duhovna 
središča. Cena: 159,00 €. Prijave v 
našem župnišču ali na Aritours-u. 
 
 

 

ŽPS župnije sv. Marko niže Ptuja vabi 
na romanje v Međugorje. Odhod bo v 
četrtek 31. marca; vrnitev v nedeljo 3. 
aprila. Cena hrane, pijače in prenočišča 
znaša 85 €; cena prevoza bo pri številu 
45 romarjev 60 € z zavarovanjem. Du-
hovno vodstvo romanja: p. Vito Muhič 
in Franc Brecl. Kontaktna oseba za 
prijavo: Slavko Mar, tel. 041 831 945. 
 
 
 

 KULTURA  
 

 

Slovenija bo letos praznovala 
20 let samostojnosti. Prazno-
vanju se pridružujejo tudi na 

Radiu Ognjišče. Tako bo v četrtek, 10. 
marca, ob 19. uri okrogla miza v Domu 
svetega Jožefa v Celju. Sodelovali bodo: 
teolog dr. Ivan Štuhec, nekdanji vodja 
Manevrske strukture narodne zaščite 
Tone Krkovič, nekdanji minister sicer 
pa pravnik Andrej Šter, publicist Igor 
Omerza ter zgodovinar Stane Granda. 
V razpravi boste lahko sodelovali. 

 
 

 


