
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Četrtek je prvi v mesecu. Kakor vedno 
na ta dan bo po maši molitev za du-
hovnike in blagoslov z Najsvetejšim.  
 
 

 

Petek, 2. julija je prvi v mesecu, zato 
bo ob 18.30 izpostavljeno Najsvetejše, 
molitev vernikov, spovedovanje in 
blagoslov z Najsvetejšim. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  POČITNIKOVANJE   
 

 

Za dekanijo Žalec pripravlja župnija 
Griže že 20. počitnikovanje Ankaran 
2010. Počitniški program je razdeljen 
na dve skupini: * prva skupina bo od 
ponedeljka, 5. do nedelje, 11. julija 
2010 (žal je že zasedena);  * druga 
skupina pa bo od nedelje, 11. julija 
do sobote, 17. julija 2010. Polna cena 
programa za en teden znaša 37 €. 
Glede na pridobljena sredstva spon-
zorjev se bo cena ustrezno zmanjšala. 
Prijavnice se dobijo v župnišču, najde-
te pa jih tudi na spletni strani župnije 
Griže. Prijave se zbirajo do 1. julija, 
oziroma do zasedbe mest.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 POČITEK PRED 

 NAJSVETEJŠIM 
 

 

Konkreten sad leta 
Evharistije je v naši 
župniji tudi odločitev, 
da bo (je) župnijska 
cerkev odprta preko 
celega dneva, vse dni v tednu. S tem je 
omogočeno v posvečenem prostoru 
moliti ob najrazličnejših potrebah oz. 
se pred Najsvetejšim na kratko usta-
viti ob različnih mimohodih. Vrata so 
odprta pod zvonikom. 
 

V tem času intenzivnih gradbenih 
del v neposredni bližini cerkve to 
obvestilo sicer ne velja, bo pa tako, 
kot je povedano, spet po zaključku 
rekonstrukcije cest in dovoza. 
 
 

 VPIS V DIJAŠKO SEMENIŠČE  

 IN BOGOSLOVJE    
 

 

  

Skrb za duhovne poklice mora biti ena 
od prvenstvenih nalog kristjanovega 
pastoralnega delovanja. Skrbimo za 
dobre krščanske družine, spodbu-
jajmo, da bodo tudi drugi radi molili 
za nove duhovniške, redovniške in 
misijonarske poklice ter za zvestobo 
že poklicanih. Povabimo pa tudi fante, 
za katere menimo, da imajo duhov-
niški poklic, naj razmislijo o vpisu v 
dijaško semenišče oz. v bogoslovje. 
Dijaško semenišče in bogoslovje sta 
zdaj v isti stavbi, na Slomškovem trgu 
20 v Mariboru. Za vpis se pozanimajte 
pri rektorju dr. Stanislavu Slatineku 
(http://semenisce.slomsek.net oz. 
http://bogoslovje@slomsek.net, tel. 
0590/80 -461). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kamorkoli vas popelje pot vašega 
počitnikovanja, ne pozabite na Boga. 

Naj vas spremlja tudi v dneh, ko 
nabirate novih moči. 


