OBVESTILA - VABILA

21. februarja 2010 bo po vseh župnijah v Sloveniji izbor novih članov
Župnijskih pastoralnih svetov. Kakor
razlaga statut ŽPS gre za »župnikovo
posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja
izvajanje pastoralnega dela v župniji,«.
Sestavljen je iz:  članov po službi,
 voditeljev, delegatov posameznih
župnijskih skupin,  izvoljenih članov,  članov, ki jih osebno imenuje
župnik.
Danes boste ob izhodu iz cerkve prejeli lističe, na katerih do prihodnje
nedelje napišite imena tistih vernikov
iz vaše okolice (vasi), ki so »stari/e
najmanj 16 let, so prejeli/e zakramente
uvajanja in so v polni edinosti s Cerkvijo
ter jih odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost …« ter jih s tem
predlagate za člane ŽPS za obdobje
2010-2015. S tem boste določili kandidate pod točko 3.
Na istem listku boste izbrali tudi nov
GS in ključarja pri župnijski cerkvi.
Izpolnjen list oddajte v nedeljo, 21.
februarja v posebno skrinjico, ki bo
pripravljena ob vhodu v cerkev!
KULTURA

Kulturno umetniško društvo Polzela
vabi na ogled komedije ''Bosa v snegu'', ki jo bo v nedeljo, 14. 02. 2010 ob
18. uri, v kulturnem domu na Polzeli
izvedla gledališka skupina ''Grifon
Kud Šempeter'' v režiji Vere Jerman.

V ponedeljek, 15. februarja ob 19. uri
bo sklepna seja ŽPS 2005-2010.
V sredo, 17. februarja bomo pričeli letošnji postni čas. Na željo mnogih, ki bi
se radi udeležili pomenljivega obreda
pepeljenja bosta bogoslužji zjutraj in
zvečer. Obakrat bo pol ure prej tudi
križev pot.
Ves postni čas bodo večerne maše ob
18. uri.
Ob postajah križevega pota bomo
premišljevali tudi ob petkih (17.30).
Postni čas nas vabi k preverjanju našega celotnega krščanskega življenja v
luči Jezusovega nauka in evangelijskih
temeljev Cerkve.
Jezus je edina pot Božjih otrok.
Jezus je edina resnica našega življenja.
Jezus je edini izvor resničnega
življenja.
ROMANJE: 12. in 13. marca

V letošnjem postnem času bomo romali
na Bavarsko h krščanskim koreninam in
krstnemu kamnu slovenskega naroda, kjer
sta slovenska kneza Gorazd in Hotimir na
Kimskem jezeru sprejela krščansko vero.
Cena: 159 €. Prijavite se v župnišču!
Župnija Prebold organizira v času od
6. do 9. aprila 2010 romanje v Berlin,
Regensburg, Potsdam in Dresden. Cena
romanja je 359 €. Prostih je še nekaj
mest (10). Vse informacije dobite pri
župniku Damjanu, tel. 572 41 83.

