
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Četrtek je prvi v mesecu. Po maši bo 
molitev za duhovne poklice. V letu 
duhovnikov udeležbo še posebej 
priporočam. 
 

 

 

Petek je prvi v mesecu. Pol ure pred 
mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
Priložnost za spoved. 
 

 
 

 APOSTOLAT MOLITVE  
 

 

SEPTEMBER 2009 
 

Splošni: Da bi bolj poznali in spreje-
mali Božjo besedo kot izvir svobode 
in veselja ter po njej živeli.  
 

Misijonski:  Da kristjani v Laosu in 
Kambodži ter Mjanmaru, ki se po-
gosto srečujejo z velikimi težavami, 
ne bi izgubili poguma za oznanje-
vanje evangelija svojim rojakom in 
da bi zaupali v moč Svetega Duha.  
 

Slovenski: Da bi vzgojne in izobra-
ževalne ustanove pomagale mladim 
oblikovati človeka vredno osebnost. 
 
 

 

Bazilika 
Lurške 
Matere 
Božje v 
Brestanici 
vibi v nedeljo, 
6. septembra 
popoldne na 
srečanje bolnikov, invalidov in os-
tarelih. Srečanje ima vseslovenski 
značaj. Letos ga bo vodil škof Peter 
Štumpf. Bazilika ima primeren do-
stop za invalide z vozički.   
 
 

 
 

 

 

 KULTURA   
 

 

Kulturno društvo Andraž preko svoje-
ga odbora Družina poje organizira v 
nedeljo, 30. avgusta, ob 14.30  tradi-
cionalno družinsko petje pod motom 
'Peli so jih mati moja'.   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 EVHARISTIČNI KONGRES  
 

 

Prihodnje leto, v nedeljo, 13. 6.  2010, 
bomo obhajali prvi slovenski evharis-
tični kongres. Nanj smo povabili tudi 
sv. očeta Benedikta XVI. Ta je v svojem 
nagovoru ob zadnjem obisku sloven-
skih škofov dejal: »Povabili ste me, 
naj ob tej priložnosti obiščem vašo 
deželo. Ko se vam zahvaljujem za pri-
jazno povabilo in izročam Gospodu 
ta načrt, vas moram že zdaj pohvaliti 
za zamisel, da bi vse občestvo zbrali ob 
evharistični skrivnosti, ki je vir in vr-
hunec življenja in poslanstva Cerkve«. 
 

Začenjamo potrebno. Geslo kongresa 
bo Evharistija, Božji dar za življenje. 
Evharistični kongres naj ne bi bil le 
enkratni dogodek, marveč dogajanje. 
Zato si v času pred kongresom priza-
devajmo za evharistično prenovo, za 
poglobljeno osebno in družinsko mo-
litev. Cilj te prenove je, da bi se še bolj 
dosledno odločali za življenje. Iz redne 
in dejavne udeležbe pri sv. maši, zlasti 
nedeljski, bomo v Božji besedi dobivali 
luč, v evharističnem kruhu pa moč za 
polno osebno, družinsko in župnijsko 
krščansko življenje ter vedno bolj 
postajali dar za življenje sveta. 
 

Nadaljevanje prihodnjič … 


