OBVESTILA - VABILA

Zahvala vsem, ki ste v teh
dneh sodelovali v pripravi,
izvedbi dogodkov ob praznovanju godu sv. Marjete!
V torek, 20. jul. 2010, na sam god sv.
Marjete, bosta v župniji dve maši in
sicer ob 7. in ob 19. uri. Vabljeni!

GOSTOVANJA

V nedeljo, 25. julija bodo srečanja
članov misijonske molitvene zveze
med seboj, z misijonarji in vsemi, ki
čutite z misijoni. Za Štajersko bo to
v Olimju. Ob 15.30 bo molitvena ura,
ob 16.00 pa sv. maša.

Župnija Sv. Pavel - Prebold prisrčno
vabi v nedeljo, 25. julija na praznovanPrihodnjo nedeljo, 25. julija se bomo je Anine nedelje. Ob tej priložnosti bo
z zaupanjem obrnili k nebeškemu škof Stanislav Lipovšek blagoslovil
Očetu in ga prosili, da nas na priproš- Anin dom. Program slovesnosti: ob
njo svetega Krištofa varuje na vseh 14.30 uri molitvena ura pred Najsvenaših življenjskih poteh, posebej pa tejšim; ob 15. uri slovesna sv. maša,
na cestah. Po vseh mašah bomo bla- ki jo bo ob somaševanju duhovnikov
goslavljali vaša prevozna sredstva. vodil msgr. Stanislav Lipovšek, celjski
Obenem vas prosimo, da tudi letos, škof; ob 16.30 uri blagoslov Aninega
tako kot že toliko let do sedaj, z ve- doma s kratkim kulturnim programom.
seljem namenite svoj dar v zahvalo Po blagoslovu pogostitev za vse in
za srečno prevožene kilometre. Vaši družabno srečanje.
darovi bodo namenjeni za nakup vo- PRAVI POČITEK
zil našim misijonarjem. Akcija MIVA
Slovenija v imenu naših misijonarjev Sveti Avguštin je po
trka na vaša srca in se vam vnaprej napornem iskanju Boga, utrujen od naslad
zahvaljuje.
življenja ugotovil,
Prihodnjo nedeljo, 25. julija ob 10.30 da je človekovo srce
bo tradicionalna 'dobriška' sv. maša nemirno, dokler se ne spočije v Bogu.
na Gori Oljki. Daroval jo bo g. Janez To pa je že davno povedal sam Jezus:
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
Furman, andraški župnik.
obteženi, in jaz vam bom dal počitek.
PRAV 'PREBRATI'
Vzemite nase moj jarem in učite se
Ljubezen ustreže bližnjemu in zna od mene, ker sem krotak in v srcu
»prebrati« njegove potrebe, toda ne ponižen, in našli boste počitek svovedno. Človek je dolžan poslušati svo- jim dušam; kajti moj jarem je prijeten
jo vest in kristjan tudi razodetje in in moje breme je lahko«. Zato je zelo
cerkveno učiteljstvo. Ko gre za moral- primerno, da razmislimo, ali Gospod
na vprašanja, mora ne pričakuje od nas, da gremo med
ustreči samo Bogu, počitnicami na kakšne dobre duhovsicer se služenje iz- ne vaje, kjer bomo našli pravi počitek
v Njem.
rodi v egoizem.

