OBVESTILA - VABILA

Oklici: Benjamin Kovačec, Formin,
Sv. Marjeta niže Ptuja in Anita Kokovnik, Parižlje, Braslovče.
Danes, v nedeljo, 31. julija ob 10.30
bo na Gori Oljki maša, ki jo pripravlja župnija Sv. Andraž nad Polzelo.
Po maši bo družabno srečanje s pogostitvijo. Maša bo tudi popoldne
ok. 14.30. Za romarje bo maševal g.
Janez Osvald iz Laporja.
Celjski bratje kapucini nas vabijo,
da na praznik Device Marije Angelske
v Porciunkuli, ki bo v torek, 2. avg.,
skupaj z njimi počastimo Marijo, se
srečamo z Bogom v zakramentih
sprave in evharistije ter prejmemo
porciunkulski odpustek. Maše bodo
ob 7., 8., 9.30, 11., 15. in 18. uri. Mašo
ob 9.30 bo vodil g. škof Stanislav
Lipovšek, mašo ob 11. uri pa g. opat
in generalni vikar Marjan Jezernik.
Priložnost za spoved bo od 6. ure.
IZVOLITEV NOVEGA DEKANA

Dekanija Žalec s 1.
avgustom dobiva
novega dekana. Za
dobo petih let je v
to službo postavljen
g. Mirko Škoflek,
župnik iz Šempetra
v Savinjski dolini.
Želimo mu obilje Božjega blagoslova
za uspešno delo z duhovniki in laiki
v naši krajevni Cerkvi. Ob sklepu svoje službe se kot minuli dekan vsem
vernikom iz srca zahvaljujem za desetletno molitveno podporo in vsakršno drugo pomoč. Bog povrni!

APOSTOLAT MOLITVE

AVGUST
Splošni: Da bi svetovni
dan mladih v Madridu
spodbudil mlade po vsem
svetu k ukoreninjenju
življenja v Kristusu in k utemeljitvi
na njem.
Misijonski: Da bi kristjani na Zahodu,
dojemljivi za delovanje Svetega Duha,
spet našli svežino svoje vere in se
zanjo navdušili.
Slovenski: Da bi na počitnicah,
dopustih, izletih, romanjih in drugih
sprostitvah znali prav povezati
prijetno s koristnim.
Mnogo ljudi ne more
živeti brez dela. Celo
njihov prosti čas je
do zadnje minute izpolnjen z delom.
Vendar človek si mora vzeti čas za
počitnice, čas, ko mi ni treba delati. *
Smem ležati na travniku in gledati v
nebo. * Smem sanjariti. * Smem sedeti
na vrtu, ne da bi moral takoj uničevati
plevel. * Smem brati knjigo, ki nima nič
opraviti z izobraževanjem. * Smem se
pogovarjati z ljudmi, ne da bi jih moral
zabavati. * Smem in truditi se moram
le za to, da naredim neobremenjeno
nekaj za svojo dušo.
ROMANJE

Od 22. do 24. septembra bo celjski škof
Stanislav Lipovšek vodil tridnevno
romanje v Sarajevo na beatifikacijo
drinjskih mučenk. Cena je 159 €. Več:
http://www.aritours.si/slo/romanja/

