
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 
 

V petek, 16. decembra z večerno ma-
šo ob 17. uri smo pričeli letošnjo 
božično devetdnevnico. Do vključno 
petka tega tedna bodo maše zjutraj 
in zvečer. Zadnjič bo devetdnevnica  
v soboto zjutraj. Vabim vas, da priha-
jate iz vseh družin naše župnije.  
 
 

 

V soboto bo sveti večer. Nočni maši 
v župnijski cerkvi bosta ob 21. in 24. 
uri (s predhodnim, dvajset minutnim 
programom), ob 24. uri pa tudi na 
Gori Oljki. Vse romarje na Goro Oljko 
prosimo, da bi res bili romarji. 
 
 

 

Božični dan, v nedeljo, 25. decembra 
bomo zaznamovali z mašama ob 9.00 
in 10.30 in slavnostnim koncertom 
ob 18.00. Lepo vabljeni! 

 
 

 

V nedeljo, 25. 
decembra ob 
18. uri bo v 
naši župnijski 

cerkvi sv. Marjete Božično novoletni 
koncert. Sodelovali bodo Nataša Zu-
pan, sopran, Sebastjan Podbregar, 
tenor, Primož Mavrič, klavir, Godalni 
kvartet Korunke, Trobilni kvartet, 
MePZ Oljka. Vstop prost. 
 
 

 ROMANJE: 15.- 26. 02. 2012  
 

 

Župnija Polzela in Aritours vas vabita 
na romanje v Egipt, Jordanijo in Izrael 
- po poti izvoljenega ljudstva v obljub-
ljeno deželo. Kraji iz svetopisemskih 
pripovedi stare in nove zaveze se nam 
bodo odpirali kot na dlani … Natan-
čnejše informacije in prijave v našem 
župnišču. Glede plačila si ne delajte 
skrbi; možnih več obrokov do poletja. 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

 

Vrednota za december je 
VERA.  O njej je Slomšek 

razmišljal takole: »Kaj je 
krščanska vera? Dar Božji je, 
nadnaravna luč. Verovati se pravi vse 
za resnico imeti, kar je Bog razodel, 
apostoli učili in nam katoliška Cerkev 
verovati veli, naj bo v sv. pismu zapi-
sano ali od ust do ust izročeno.« »Sveta 
vera bodi vam luč, materni jezik pa 
ključ do zveličavne narodove omike.« 
 
 

 KULTURA  
 

 

Letošnje koledovanje bo potekalo od 
26. do 28. decembra. Sv. kralji bodo 
obiskali vse družine, ki so jih povabi-
le že lani, veselijo pa se tudi vsake 
nove družine, ki bi želela obisk. Pri-
javite se v župnišču! 
 
 

 

Župnija Sv. Pavel - Prebold in Ljubitelj-
sko gledališče Teharje Celje prisrčno 
vabita na ogled gledališke predstave 
Leta nič, en dan potem – odrešenjsko 
sporočilo božične noči. Predstava bo 
v počastitev dneva samostojnosti in 
devetdesetletnice avtorja Zorka Sim-
čiča v ponedeljek, 26. decembra ob 
18. uri v Aninem domu v Preboldu.  
 
 

 

Na ogled živih jaslic vabijo: Jama pekel 
v Šempetru, Dol Suhi v župniji Rečica, 
Ivanov izvir na Razkrižju …  Razstava 
jaslic Savinjske doline pa bo v gasil-
skem domu v Drešinji vasi. 
 

 

 

Skavti nam bodo tudi letos 
prinesli betlehemski ogenj, 
lučko miru, ki jo boste lah-
ko ponesli na svoje domove 
k svojim jaslicam. Na voljo 
bodo posebne sveče. 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

 


