
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 

V postnem času bo vsako 
sredo ob 6.30 in vsak pe-
tek ob 17.30 pobožnost 
križevega pota.   
 

 

 

V četrtek, 8. marca bo na Polzeli gosto-
val družbeno - odgovoren program 
NE-ODVISEN.SI. Glavni namen tega 
delovanja je, da si posamezni člani 
družine na ta dan posvetijo več časa 
in se pogovorijo o problemu razno-
raznih odvisnosti današnjega časa. 
Aktivnosti se bodo pričele dopoldan, 
osrednji dogodek pa bo ob 17. uri v 
športni dvorani. Gostje bodo Vlasta 
Nussdorfer, Miha Kramli ter lokalni 
kriminalist, ki nas bodo seznanili z 
resnicami, ki jim ne moremo ubežati.  
 
 

 

V četrtek, 8. marca ob 19. uri bo sre-
čanje zakonske skupine. 
 
 

 

V petek, 9. marca od 9. do 13. ure 
bo v Domu sv. Jožefa v Celju šola za 
'načrtovanje in vrednotenje dela 
pastoralnih skupin'. 
 
 

 

Od 9. do 11. marca bodo v domu du-
hovnih vaj v Nazarjah duhovne vaje 
za molivce za duhovne poklice.  

 
 

 

  DOBRODELNOST  
 
 

 

 

 

 

 

Karitas Petrovče vabi v po-
nedeljek, 5. marca ob 19.30 

na 16. dobrodelni koncert "Z roko v 
roki", ki bo v Domu II. slovenskega 
tabora v Žalcu. Sodelovali bodo pri-
znani slovenski pevci in ansambli.  
 

Vstopnice dobite v župnišču, na TIC-u 
v Žalcu in na blagajni eno uro pred 
koncertom. Dobrodošli! 

 

 

  KULTURA  
 
 

 

 

 

 

 

Teološka fakulteta, založba Družina 
in Radio Ognjišče napovedujejo ok-
rogle mize o spravi v slovenski družbi 
z naslovom 'Osvobodimo se bremen 
preteklosti, da bomo živeli za prihod-
nost'. Prva okrogla miza bo 6. marca 
ob 18.30 v župnijski dvorani Laško: 
'Pokopljimo mrtve in se spoprimimo 
s krizo'. Sodelujejo: dr. Janez Zdešar, 
dr. Anton Jamnik, Jože Dežman, dr. 
Drago K. Ocvirk, dr. Bojan Žalec. 
 
 

 

V sredo, 7. marca ob 19. uri bo v Domu 
sv. Jožefa v Celju predaval kardinal, 
dr. Franc Rode o vlogi Cerkve v naši 
civilizaciji: 'Cerkev-svet'. 
 
 

 

V četrtek, 8. marca ob 18. uri v Or-
gelski dvorani Glasbene šole F. K. 
Koželjski v Velenju in v petek, 9. 
marca ob 19.30 v cerkvi sv. Jožefa v 
Celju bo v okviru cikla Vesperae Jose-
phinae zazvenela izvedba baročne 
mojstrovine Stabat mater italijan-
skega skladatelja Giovannija Batista 
Pergolesija, in sicer z zvezdniško med-
narodno zasedbo. Več na www.jozef.si,  
 
 

 

 ROMANJA 
 

 

V soboto, 10. marca  bo 
škofijsko romanje na 
Slomškov grob v Maribor. 
Vabljeni verniki vseh generacij, tudi 
mladi. S Polzele bo posebni avtobus 
odpeljal ob 8. uri. Cena prevoza 7 €.  
 
 

 

17. tradicionalno postno romanje 
mariborske metropolije bo letos 
v petek, 23. in v soboto 24. marca. 
Obiskali bomo Bologno in Firence. 
Cena 149 €. Prijave v župnišču. 

 
 
 

 
 
  


