OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 12. marca ob 19. uri bo
v prostoru pod cerkvijo redna seja
Župnijskega pastoralnega sveta.
V postnem času je vsako
sredo ob 6.30 in vsak petek ob 17.30 pobožnost
križevega pota. Ob petkih
ga pripravljajo birmanci.
V četrtek, 15. marca ob 19. uri bo srečanje članov Župnijske karitas.
V petek, 16. marca ob 19. uri bo redno
spomladansko srečanje organistov
in zborovodij.
Prihodnjo nedeljo, 18. marca bodo sv.
mašo ob 10.30 pripravili veroučenci
2. in 4. razreda.
Prihodnjo nedeljo, 18. marca ob 15.
uri bo v Marijini cerkvi v Celju srečanje članov MZDP, ki ga organizira
in izvede žalska dekanija.
ROMANJE

Od 27. do 29. aprila so ministranti vabljeni na romanje
ministrantov. Obiskali bodo
Rim in Vatikan. Prijave v župnišču.
DOBRODELNOST

V nedeljo, 18. marca 2012 ob 16. uri
bo v dvorani Prebold 6. dobrodelni
koncert »Pesem staršem«. Zbrana
sredstva so namenjena za delovanje
Župnijske Karitas Sv. Pavel - Prebold.
Vstopnice so na razpolago v župnišču
Prebold, cvetličarni Jerman v Preboldu in uro pred koncertom.

KULTURA

V sredo, 14. marca ob 19. uri bo imel v
Domu sv. Jožefa v Celju predavanje
kardinal, dr. Franc Rode. Govoril bo
o vlogi Cerkve v naši civilizaciji. Naslov: 'Cerkev-Evropa'.
V četrtek, 15. marca ob 19. uri bo v
okviru Nikodemovih večerov v Domu
sv. Jožefa v Celju, predavanje Milade
Kalezić in Jane Vizjak z naslovom
Vera in Kultura.
PROŠNJE ZA DOMOVINO

3. postni teden:
Ponedeljek (Lk 1,24-30) Gospod, okrepi
zavest med našimi ljudi, da brez tvoje
pomoči ne bi imeli lastne države.
Torek (Mt18,21-35) Gospod, pospešuj
dialog med državljani, da bomo razumeli, kako pomembno je sodelovanje
na vseh ravneh, zlasti pa pri pomembnih odločitvah za prihodnost.
Sreda (Mt 5,17-19) Gospod, blagoslavljaj
našo državo, v nas državljanih pa zbudi
pripravljenost, da bomo spoštovali
njene zakone in drug drugega.
Četrtek (Lk 11,14-23) Gospod, pomagaj
vzgojiteljem, da bodo opozarjali mlade na stranpota in jih vodili k svobodi
ter veselju do življenja.
Petek (Mr 12,28-34) Gospod, prosimo te
za naše izseljence in ljudi po svetu, da
bi ohranjali živo vez z domovino, skrbeli za narodne vrednote in poglabljali
svojo vero.
Sobota (Lk 18, 9-14) Gospod, ob mnogih
preizkušnjah nas nauči ponižnosti, da
se bomo sprejemali z naklonjenostjo
in bili še posebno pozorni do vseh
priseljencev.

