OBVESTILA - VABILA

Oklici:  Rok Bastl (1986), Ločica ob
Savinji in Ana Marija Ožir (1982), Podvin pri Polzeli.  Emil Pocajt (1980),
Breg pri Polzeli in Sabina Novak
(1989), Orova vas.  Janko Klinar
(1983), Mozirje, prej Andraž nad Polzelo in Maša Dečman (1985), Mozirje,
prej Polzela.
Ta teden bo v župniji potekal letošnji
oratorij. Vsem otrokom, ki bodo sodelovali želim veliko zadovoljstva
in razigranega doživljanja počitnic ob
svetlem vzoru preroka Jona iz oratorijske zgodbe in prijaznem druženju
z vrstniki in animatorji. Voditeljem pa
dobre volje in požrtvovalnosti!
V četrtek, 30. junija po sveti maši bo
molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim. Pridružite se!
V petek, 01. julija pol ure pred sveto
mašo (18.30) bo izpostavitev Najsvetejšega, češčenje, priložnost za
spoved, litanije, blagoslov.
V soboto, 2. julija bo na Ptujski gori
slovensko - hrvaško romanje.
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.

APOSTOLAT MOLITVE

JULIJ
Splošni: Da bi kristjani,
posebno v najrevnejših deželah, pomagali premagati
materialno in duhovno
trpljenje obolelih za AIDS-om.
Misijonski: Za redovnice, ki delujejo
v misijonih, da bi bile priče evangelija
in živo znamenje Kristusove ljubezni.
Slovenski: Za duhovnike, da bi moč
za vztrajnost v poklicu in premagovanju težav črpali iz svete evharistije, iz
češčenja Marije in zakramenta, ki so
ga prejeli.
MISEL.

Ne hodimo drug mimo drugega
kakor tujci. Je tako težko pozdraviti,
se nasmehniti, opravičiti, prijazno
pogledati? Bodimo dobri sosedje,
pomagajmo, ohranjajmo navado
gostoljubja. Bodimo radodarnih rok
in odprtega srca.
(Mirko Mahnič)

Marsikomu med
našim ljudstvom
je krščanstvo že
postalo odveč
in bi se ga rad
znebil …
Vsak prišlek se
zdi bolj zanimiv
in je deležen večje pozornosti kakor
preizkušena
krščanska duhovnost
in življenjska izkušnja.
(nadškof dr. Anton Stres)

