OBVESTILA - VABILA

To nedeljo bodo pri obeh mašah sodelovali člani gibanja 'Pota'.
V četrtek, 23. junija, na zapovedani
praznik sv. Rešnjega telesa in krvi
bodo v župniji tri sv. maše: zjutraj
ob 7., dopoldne ob 10.30, zvečer ob
19. uri. Po večerni maši bo procesija
z Najsvetejšim. Lepo vabljeni!
V soboto, 25. junija na dan državnosti
bo v celjski stolnici škof dr. Stanislav
Lipovšek daroval sv. mašo za domovino. Pričetek slovesnosti bo ob 19.
uri. Pridružimo se!
Prihodnjo nedeljo, 26. junija s sodelovanjem pri maši ob 10. uri se prične
letošnji oratorij. Vsem otrokom, ki so
se prijavili želimo veliko zadovoljstva
in razigranega doživljanja počitnic ob
svetlem vzoru preroka Jona iz oratorijske zgodbe in prijaznega druženja
z vrstniki in animatorji. Voditeljem pa
dobre volje in požrtvovalnosti!
Društvo 'Slomškova romarska pot'
vabi v soboto, 25. junija na pohod
in slavje ob 20. obletnici Slovenije.
Pred 60. leti, na god sv. Petra in Pavla,
je bil v duhovnika posvečen sedanji
papež Benedikt XVI. V tem času se
bomo kristjani po vsem svetu zbirali
k molitvi zanj. Vsaka škofija bo pripravila 60 urno molitveno navezo,
za 60 let duhovniške službe in tako
prosila za Božji blagoslov pri odgovornem delu. Naša župnija se bo jubilanta spomnila z molitvijo v četrtek
pred prvim petkom, na prvi petek
in na prvo soboto.

MOLITEV ZA DOMOVINO

Ob 20. obletnici slovenske državnosti
in v hudi krizi, ki jo doživljamo v naši
domovini, so se posamezniki in razne skupnosti odločili pripraviti dan
molitve in posta za domovino. To bo
od torka, 21. junija zvečer do srede,
22. junija zvečer. Pobuda je predstavljena škofom, ki so zamisel podprli.
Pobudi so se pridružili tudi pravoslavni in evangeličanski bratje.
Pobudi, ki jo lahko čutimo kot Božji
namig v tem trenutku naše zgodovine se z veseljem pridružimo.
Nebeški Oče, postavil
si nas v to lepo domovino, da bi izpolnili
svoje poslanstvo in
bili odprti za življenje.
Vendar nas mnoge sile
odvračajo od tega;
prevečkrat iščemo sebične koristi in pozabljamo na druge.
Zato Te prosimo za dar skesanosti
in spreobrnjenja. Naj Tvoj Duh zaveje
nad možmi in ženami, ki nas vodijo,
da bodo delovali za pravičnost in
razvoj domovine, nam pa pomagaj,
da bomo odgovorni na svojem mestu
in da se bomo kljub razlikam veselili
drug drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in
ostarelim ljudem. Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo
nebeške matere Marije se nas usmili,
molitev in post naj bosta naša
zaveza s Teboj.
Prosimo Te, podeli nam blagoslov za
naše osebno in skupno življenje.
Amen.

