OBVESTILA - VABILA

ORATORIJ 2012

Od 24. do 29. junija
bo v župniji oratorij za otroke nižjih
razredov osnovne
šole. To so dnevi
V torek, 19. junija ob 16. uri bo zadnje
srečanje zakonske skupine v tem liveselja, razgibanih
turgičnem letu. Vabljeni!
dejavnosti, pesmi, igre in krščanskega
življenja. Mnogim staršem je to dobroOd tega tedna naprej bodo sv. maše došla ponudba, da v času službe niso v
tudi ob torkih zvečer. Vse več je namskrbeh za svoje otroke. Za animatorje
reč naročnikov mašnih namenov, ki
je oratorij velik izziv, da zaslutijo vrednaročilo pogojujejo oz. prosijo za večerni termin. Četrtek, petek, sobota, noto zastonjskega darovanja, vzljubijo
ko so bile maše zvečer že doslej, niso mlajše, se navadijo skupinskega dela,
več dovolj, da bi lahko vsem ustregel. koristno preživijo del počitnic in se
Poleg tega pa za 7. uro zjutraj mašnih veliko naučijo za življenje. Poleg tega
namenov primanjkuje. Vernike, ki so je namen oratorija tudi: * Pomagati
se radi in redno udeleževali jutranje mladim izkusiti življenje s pozitivne,
maše, prosim, da spremembo skušajo sproščene plati in se zavedati, kako
razumeti in sprejeti dobronamerno! bogato je lahko njihovo življenje. * Obrniti pozornost mladih na to, da se resno
V petek, 22. junija bo romanje za mi- vprašajo o tem, kako živijo človeške in
nistrante, pevce OCPZ 'Cekinčki' in duhovne vrednote. * Spodbuditi mlade,
letošnje birmance. Posebni avtobus da se odgovorno vključijo v življenje
bo s parkirnega prostora ob občinski in dejavnosti okolja. * Vzgajati mlade
stavbi odpeljal ob 8.30. Prijavnice!
k odkrivanju Boga, ki je navzoč v dogoV nedeljo, 24. junija prvič, potem pa divščinah vsakdanjosti ...
vse nedelje do križeve v septembru Iz gorčičnega zrna,
bosta v župniji samo dve maši in to
najmanjšega od vseh,
ob 7. in 10. uri. Upoštevajte!
zraste drevo, večje ko vsa zelišča.
Prihodnjo nedeljo s sv. mašo ob 10.
uri bo začetek letošnjega oratorija.
Otroci, ki se odločate za sodelovanje,
ne odlašajte s prijavo!
Oklici: Zakrament sv. zakona želita
sprejeti Mitja Zajc (29), Breg pri Polzeli in Mateja Ožir (25), Gotovlje.

Mladini pogosto očitajo, kako si
domišlja, da se svet začenja šele z
njo. Vendar pa so stari ljudje še bolj
pogosto prepričani, da se svet z
njimi končuje.
(Friedrich Hebbel)

