OBVESTILA - VABILA

Nedelja sv. Marjete bo letos 22. julija.
Rezervirajte si čas, da boste prisotni.
V nedeljo, 22. julija, ko v naši župniji
obhajamo 'Šmarjetno nedeljo', drugod
praznujejo 'Krištofovo nedeljo'. Ob
blagoslovu vozil verniki darujejo v
zahvalo za srečno prevožene kilometre določen prispevek za misijonska
vozila. V imenu akcije MIVA in misijonarjev se že v naprej zahvaljujem
za darežljivost in iznajdljivost pri
darovanju tudi v naši sredi.
POLETNE DEJAVNOSTI

SLOMŠKOVO LETO

Julij: DUHOVNIŠTVO
»Luč ugasne, če nima goriva,
krepost obnemore, če nima hrane
pobožnih vaj. Bratje duhovniki, iz globočine
srca vas rotim, molite, molite pogosto, kakor
je Gospod zapovedal moliti!«
Prošnja: Molimo za naše duhovnike, naj
Gospod blagoslavlja njihovo prizadevanje,
naj jim podari moči, da bodo vsem prinašali
Božjo Besedo in blagoslov. Prosimo za odprto srce, da bomo za svoje duhovnike
molili in z njimi sodelovali po svojih močeh.
NOVOMAŠNIKI

V prvi polovici tega
meseca so pri nas
nedelje novih maš.
Novomašniki so sejalci Božje besede in delivci Božjega
kruha, ki se odpravljajo na prostrano
njivo Cerkve na Slovenskem. Nova
maša je za verne ljudi od nekdaj velik
in lep praznik. Ob pogledu na mlade
fante, ki stopajo na to nenavadno pot,
v to božjo avanturo, se mnogi tudi
sprašujejo: Ali mar še potrebujemo
Poletje je idealen čas za razmišljanje, duhovnike? Ali se je dandanes še smibivanje v naravi, srečanje s seboj, s selno oprijeti nedonosnega poklica?
sočlovekom, z Bogom. Ena od možnosti se ponuja tudi v Žički kartuziji: Današnji svet daje vtis, da duhovnika
9. do 14. julija za srednješolce; 16. do ne potrebuje. Čim bolj si človek umišlja,
21. julija za študente; 23. do 28. julija da se da živeti samo od računalnikov,
mešana skupina; 6. do 11. avgusta strojev, avtov in politike, tem bolj posmešana skupina; 20. do 25 avgusta taja njegovo življenje prazno in brezza zakonce. Programi slonijo na štirih ciljno. Zato danes bolj kot kdajkoli
delavnicah: biblični, psihološki, li- potrebujemo ljudi, ki nam bodo spet
spregovorili o duhovnih stvareh, o
kovni in glasbeni. Cena 100 €.
smislu življenja in trpljenja, o duši, o
Nov naslov spletne strani naše župnije: Bogu, o smrti in večnosti. Duhovnike
http://zupnija-polzela.rkc.si/
potrebujemo. Zelo jih potrebujemo.
Otrokom, ki so zamudili oratorij na
Polzeli, se odpira nova možnost v
župnijskem domu v Libojah. Potekal
bo od srede 1. avgusta popoldne do
nedelje, 5. avgusta dopoldne. Prijavijo se lahko otroci od 1. do 9. razreda
osnovne šole. Vsak prijavljenec dobi
vsa potrebna navodila glede prihoda,
potrebne opreme, bivanja, dela ...
Prijave zbirajo do 25. julija, oz. do
zasedbe mest.

