OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 25.
decembra ob
18. uri bo v
naši župnijski
cerkvi sv. Marjete Božično novoletni
koncert. Sodelovali bodo Nataša Zupan, sopran, Sebastjan Podbregar,
tenor, Primož Mavrič, klavir, Godalni
kvartet Korunke, Trobilni kvartet,
MePZ Oljka. Vstop prost.
Leto 2011 bomo s slovesno sv. mašo
zaključili tudi v naši cerkvi. V soboto
ob 17. uri lepo vabljeni iz vseh družin.
Po sv. maši v soboto, 31. decembra se
nam obeta čudovit glasbeni dogodek.
Po dvajsetih letih se bodo spet zbrali
člani nekdaj zelo aktivne polzelske
glasbene skupine »Adoramus« in nam
prehod v novo leto popestrili s krajšim
koncertom. Veselimo se!
Prihodnjo nedeljo, 1. januarja 2012
bomo obhajali tudi praznik Marije,
Božje Matere in dan miru. Lepi vsebini za vstop v novo leto. Čeprav bomo
to storili vsak s svojimi križi in težavami, vsak s svojimi uresničenimi in
neuresničenimi načrti nam vsako
novo leto daje novega upanja, Bog
nam po njem daje nove priložnosti.
Pridite, da bomo skupaj prosili, naj
nam pomaga, da bomo to zmogli.
Skavti in taborniki so tudi v
našo župnijo
prinesli ogenj
miru, betlehemsko lučko, ki naj zagori
tudi na vaših domovih in ob vaših
jaslicah. Na voljo so posebne sveče.

SLOMŠKOVO LETO

Vrednota za december je
VERA. Slomšek je izhajal
iz kmečkega okolja in je bil
trdno povezan z naravo. V njej je videl
znamenja Boga in spodbudo za molitev. Takole svetuje: »Tebi, krščanska
duša, je ves svet tempelj božji. Ko vidiš
ljubo sonce, gledaš travico, slišiš škrjančka žvrgolenje - razveseli se, povzdigni
roke in srce ter poveličaj modrega
Stvarnika!
Nikoli ne bo
na zgubi
kdor Jezusa
prav ljubi.
KULTURA

Letošnje koledovanje bo potekalo od
26. do 28. decembra. Sv. kralji bodo
obiskali vse družine, ki so jih povabile že lani, veselijo pa se tudi vsake
nove družine, ki bi želela obisk. Prijavite se v župnišču!
Župnija Sv. Pavel - Prebold in Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje prisrčno
vabita na ogled gledališke predstave
Leta nič, en dan potem – odrešenjsko
sporočilo božične noči. Predstava bo
v počastitev dneva samostojnosti in
devetdesetletnice avtorja Zorka Simčiča v ponedeljek, 26. decembra ob
18. uri v Aninem domu v Preboldu.
Na ogled živih jaslic vabijo: Jama pekel
v Šempetru, Dol Suhi v župniji Rečica,
Ivanov izvir na Razkrižju … Razstava
jaslic Savinjske doline pa bo v gasilskem domu v Drešinji vasi.

