
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 
 

S prehodom na poletni čas to nedeljo 
se spremeni ura za začetek večenih 
maš. Do jeseni ob 19.00. 
 
 

 

V četrtek, 29. marca ob 16. uri bo v 
prostorih pod cerkvijo delavnica za 
izdelovanje butaric.   
 
 

 

V soboto ob 10. uri se bo v cerkvi na 
Vimperku pričel tradicionalni križev 
pot na Goro Oljko. Vabljeni!   
 
 

 

V soboto po večerni maši bo župnij-
ski kviz na temo A. M. Slomšek!   
 
 

 

V nedeljo, 1. aprila bodo blagoslovi 
butaric in zelenja pri vseh mašah. Ob 
9. uri na prostem pred cerkvijo !  
 
 

 

Od 25. do 31. marca bo na valovih 
Radia Ognjišče 7. radijski misijon z 
geslom:  Predrami se človek, ki spiš! 
Misijon bodo vodili frančiškani.  
 

Ob 10.15 in 13.00 bosta krajša pogo-
vora, ob 17.00 bo enourni pogovor, 
ob 20.30 bo pogovorni večer. Med 
22. in 24. uro bodo ponovitve. Vsak 
večer ob 19.30 pa rožni venec. 
 

V sredo, 28.3., bo ob 20.00 v cerkvi 
Marijinega oznanjenja na Tromos-
tovju v Ljubljani duhovni-glasbeni 
vecer, ki bo v obliki spokornega bo-
gosluzja za mlade, hkrati pa bo zanje 
tudi priložnost za sveto spoved.  
 

Druga posebnost v času misijona bo 
nočni program v noči s 30. na 31.3. 
- od 24.00 do 05.00, v katerem bo 
sodeloval p. Christian Gostečnik. 
 

30. marca bo po dekanijah od jutra 
do večera priložnost za spoved.  
 

 

Prihodnjo nedeljo še 
priložnost za spoved 
pred letošnjimi veli-
konočnimi prazniki.  

 
 
 

 

  DOBRODELNOST  
 
 

 

 

 

Radi bi videli 
Kristusa.  
To velja za tolike 
mlade ljudi, ki danes 
iščejo svoje vzornike v  
gurujih iz Indije ali v drugih sektah.  

Velja za tolike ljudi, ki svoje globoko 

hrepenenje po božjem izživljajo v 

omamah, ki jim jih lahko ponudi svet. 

Na nas kristjanih je, da odgovorimo 

na upravičeno pričakovanje teh ljudi. 
 
 
 

 

Tudi letos bodo na razpolago oljčne 
vejice za blagoslov na cvetno nedeljo. 
Z darom zanje boste podprli gradnjo 
Don Boskovega centra v Celju.    

 
 

 

V hoji za Kristusom 

 kristjani drug  

drugemu  

dajemo oporo. 

 S tem si zagotovimo  

varnost pred padci, smo si na voljo, 

lahko se zanesemo drug na drugega 

in tako skupaj dosežemo cilj. 
 
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Župnija Petrovče in Aritours vas od 2. 
do 6. maja vabita na romanje v Fran-
cijo: Azurna obala, Camarque, Saintes 
Maries-de-la Mer, Lurd, Carcassonne, 
Nimes, Monaco, Sirmione. Cena 379 €. 
Prijave v župnišču Polzela ali Petrovče. 

 
 
 

 
 
  


