OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 14. marca ob 19. uri bo
v prostoru pod cerkvijo redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta.
V torek, 15. marca ob 19. uri so na
drugi letošnji sestanek vabljeni člani
Župnijske karitas Polzela.
V sredo, 16. marca ob 19. uri se
bodo na Polzeli srečali katehistinje
in kateheti dekanije Žalec.
V četrtek, 17. marca ob 19. uri bo
srečanje župnijskih zborovodij in
organistov!
V soboto, 19. marca praznujemo god
sv. Jožefa. Maši bosta ob 7.00 in 18.00.
Ta dan se tudi prične 'teden družine
2011', ki bo pod motom 'Drug drugega bremena nosite' potekal do 25.
marca. Praznujmo skupaj!
V soboto,19. marca po večerni maši
bo v prostoru pod cerkvijo družabno
srečanje članov vseh polzelskih župnijskih zborov.
PREIZKUŠNJE

Ljudje smo na tem
svetu tudi zato, da bi
bili preizkušeni in da
bi se izkazali vredne
darov, ki nam jih obljublja in pripravlja Bog.
Ob sredah (6.30) in petkih (17.30)
pobožnost križevega pota. Vabljeni!
Mašna nabirka prihodnje nedelje bo
'kvatrna' - namenjena za bogoslovje.

V znamenje solidarnosti
z vsemi, ki trpijo zaradi
nasilja, nesreč in bolezni,
ki so posledica alkohola.
Postna akcija Slovenske karitas.
ROMANJE

V petek, 1. aprila in v soboto, 2. aprila
bo tradicionalno postno romanje mariborske metropolije, ki jo bo vodil dr.
Franc Kramberger. Obiskali bomo Virzehnheiligen, 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. Duhovno vodstvo romanja: p. Vito Muhič
in Franc Brecl. Kontaktna oseba za
prijavo: Slavko Mar, tel. 041 831 945.
KULTURA

KUD Polzela vabi v petek, 18. marca ob
17. uri v malo dvorano kulturnega doma Polzela na odprtje likovne razstave
na temo ‘Žena - mati’. Razstava bo na
ogled do 26. marca, vsak dan od 9.
do 12. in od 14. do 18. ure.
Župnija Sv. Pavel – Prebold vljudno
vabi na predavanje dr. Ivana Štuheca
z naslovom: »Cerkev na spolzkem terenu«, ki bo v četrtek, 17. marca ob
18.30 uri v Aninem domu v Preboldu.

