OBVESTILA - VABILA

Hvala za današnjo mašno, 'kvatrno'
nabirko. Oddana bo na škofijo za vzdrževanje bogoslovja in bogoslovcev.
V ponedeljek, 21. marca ob 19. uri bo
v sejni sobi župnišča srečanje članov
gospodarskega sveta.
V petek, 25. marca bomo obhajali
praznik Gospodovega oznanjenja.
Maši bosta zjutraj in zvečer. Večerno
pripravljajo osnovnošolci. Vsi lepo
vabljeni!
* Marija je s popolno
predanostjo Božjemu
načrtu, ki jo je izrazila
z besedami »Glej, dekla
sem Gospodova, zgodi
se mi po tvoji besedi«,
postala Božja mati.
Tudi mi, njeni otroci, se obračamo
nanjo. Ona nas razume, saj je sama
doživljala vsakovrstne stiske, in posreduje za nas pri Sinu.
V soboto, 26. marca po večerni maši
(ok. 18.30) bo tradicionalni župnijski
kviz na temo 'misijonov'. Sodelovalo
bo precejšnje število ekip. Vsi pa smo
povabljeni, da se pridružimo kot navijači.

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.
DOBRODELNOST

Župnija Sv. Pavel - Prebold vljudno vabi
na 5. dobrodelni koncert »Pesem staršem«, ki bo v nedeljo, 20. marca ob
16. uri v dvorani Prebold (nad pošto).
Cena vstopnice je 8 €. Na razpolago
so v cvetličarni Jerman in v župnišču
Prebold.

V sredo ob 6.30 bo pobožnosti križevega pota. Lepo
vabljeni! Pridružite se!
Človek resnično ne more do kraja
razumeti sam sebe brez Kristusa. Ne
more razumeti ne kdo je, ne v čem je
njegovo dostojanstvo in kakšen je
njegov zadnji namen …
… Zato je

izključevanje
Kristusa iz človeške
zgodovine dejanje,
naperjeno zoper človeka.
(papež Janez Pavel II.)

