OBVESTILA - VABILA

KONCERT

Zakrament svetega zakona želita skleniti: Darko Ocvirk in Lilijana Bešvir.

V okviru festivala »Poletje v Laporju
2009« bo to nedeljo, 5. julija ob 19.
uri v cerkvi sv. Martina v Šmartnem
ob Paki prepeval Vokalni kvartet Svit.

Včeraj se je v župniji zaključil oratorij.
Vsem, ki so ga pripravili in izvedli Bog
stoterno povrni ves trud. Vsem udeležencem je bil gotovo v veliko veselje in
zadovoljstvo, ter vsestransko korist.
Za letošnji september planiramo
zamenjava strešne kritine na cerkvi
sv. Križa na G. Oljki. Opeka je na
videz sicer še lepa, v resnici pa je
popolnoma dotrajana. Na dnevnem
redu se lomi in pada na tla, kar je
življenjsko nevarno, pa tudi zateka
na podstrešje in se tako dela nepopravljiva škoda na stropovih. Da je
obnova zares potrebna pove že
podatek, da je obstoječa opeka iz
leta 1932.
Kakor običajno ob podobnih akcijah
vas tudi tokrat prijazno prosim za
finančno podporo. V minulem tednu
se je 18 družin oz posameznikov že
odzvalo. Za vsak dobronameren dar
se najlepše zahvaljujem!
MISEL
Resničnega kristjana ni brez Cerkve,
ta pa se uresničuje v moji župniji, v
mojem evharističnem in življenjskem
občestvu ... Ne z zamero, ampak z
ljubeznijo, ki se uresničuje v
dejanjih, pokažem, da je
župnija res moja.
(Jože Vesenjak)

IZSELJENIŠKA NEDELJA
Prva nedelja v juliju je tradicionalno posvečena Slovencem, ki živijo
zunaj meja matične države. Ocene
o številu teh se vrtijo okrog pol
milijona. Zelo velika številka, če
nas doma živi približno dva milijona, a vendar tako neizrazito
občutena v našem vsakdanu.
Mnoge meje so odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa nam zadnja leta postajajo
neverjetno dostopne. Tako imamo
vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom vzpostavljamo
enoten slovenski prostor, ki ni
več usodno odvisen od kraja bivanja. Pri tem dogajanju lahko
vsak doda svoj delež, zato se to
nedeljo na tak ali drugačen način
spomnimo ljudi, ki izhajajo iz
naše skupnosti in tako naredimo
korak k večji povezanosti.

