OBVESTILA - VABILA

Četrtek je prvi v mesecu. Po maši bo
molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim. Vabljeni!
V petek ob 18.30 bo pričetek češčenja
Srca Jezusovega z možnostjo opraviti
sveto spoved. Pred mašo blagoslov
z Najsvetejšim.
S sv. mašo v petek popoldne se je zaključil letošnji oratorij. Sodelujočim
otrokom naj bo v lep spomin. Animatorjem, voditeljici in pomočnikom
za vložen trud pohvala in občudovanje. Sponzorjem in pomočnikom
iskrena zahvala.
DOBRODELNOST

Dani Og. in Mateja Ho. iz
Ljubljane se obračata na
nas s prošnjo za finančno pomoč pri
nakupu invalidskega avtomobila s
klančino. Sta starša treh otrok, od
katerih je eden 100-odstotni invalid.
Donacije zbirajo s pomočjo Škofijske
karitas Ljubljana, TRR 0214 0008
9842 562, sklic 00 285568, namen
nakazila: invalidski avto Ogrinc. Dodatne informacije na 01 439 21 30.

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Ko se človek odpravi iz varnega domačega zavetja v svet, pot ni postlana s
cvetjem. Zahteva trdnega, odločnega
človeka, pripravljenega na žrtev in
hkrati željnega novih izzivov.
Slovenija je te lastnosti v sedemdesetih
letih mrtvila izgubila in prav rojaki po
svetu so tisti, ki ji lahko vse to pomagajo vrniti. Res je domovina odrivala
od sebe svoje dobre sinove in še vedno
se tega ni čisto odvadila, a brez skupnih
moči vseh treh Slovenij, matične, zamejske in izseljenske bo potrebovala
veliko več časa, da se izkoplje iz malodušja. Tu, dragi bratje in sestre, smo
vsi potrebni domovini! Da ji vrnemo
veselje do življenja, radost, da ji pokažemo, kaj je volja do dela, odgovornost,
želja po znanju, novih svetovih.
Naj bo letošnja Nedelja Slovencev po
svetu posvečena molitvi za veselje! Da
ga nikoli ne bi zmanjkalo, ne med vami
ne med nami - veselja do življenja, bližnjih, domovine. Le z njim bomo lahko
Slovenijo in svet naredili lepši! Bog
vas živi, dragi rojaki doma in po svetu!
MISEL O ČASU

Da postanemo sproščeni, potrebujemo čas.
Vzeti si čas je nasprotje tega,
da čas izkoriščamo
ŽAL MI JE – Tajnica svojemu direktor- in smo pod neprestanim pritiskom.
ju: »Gospod direktor, ko vas ni bilo tu, S tem ko si vzamem čas,
je prišel nekdo, ki je bil strašno jezen pobegnem njegovi nadvladi.
in vas je hotel pretepsti.« – »In kaj ste Začnem se ga zavedati.Uživam ga.
mu rekli?« – »Rekla sem mu, da mi Čas mi je bil darovan.
je zelo žal, da ste pravkar odšli.«
Osvobodim se pritiska,
kaj vse bi še lahko naredil
Nov naslov spletne strani naše župnije: v tem kratkem času.
Čas je vedno darovan.
Anselm Grün
http://zupnija-polzela.rkc.si/

