
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, 25. julija je Krištofova nedelja, 
ko se z zaupanjem obračamo k ne-
beškemu Očetu in ga prosili, da nas 
na priprošnjo svetega Krištofa varu-
je na vseh naših življenjskih poteh, 
posebej pa na cestah. Pri obeh mašah 
bomo blagoslavljali vaša prevozna 
sredstva. Obenem vas prosimo, da 
tudi letos, tako kot že toliko let do 
sedaj, z veseljem namenite svoj dar 
v zahvalo za srečno prevožene kilo-
metre. Vaši darovi bodo namenjeni 
za nakup vozil misijonarjem. Akcija 
MIVA Slovenija v imenu misijonarjev 
trka na vaša srca in se vam vnaprej 
zahvaljuje. 
 
 

 

To nedeljo, 25. julija 2010 ob 10.30 
bo tradicionalna 'dobriška' sv. maša 
na Gori Oljki. Daroval jo bo g. Janez 
Furman, andraški župnik.  

 
 

 
 
 

  MIVA 2009   
 

 

V letu 2009 je MIVA Slovenija omo-
gočila nakup trinajst vozil v skupni 
vrednosti 241.623.- €:  
 

Mavrič Tomaž, Ukrajina, vozilo; 
škof Remi J.G., Malavi, avto; 
Janez Krmelj, Madagaskar, avto; 
p. S. Rozman, Malavi, tovornjak; 
s. Tadeja Mozetič, Paragvaj, avto; 
s. Anka Burger, Ruanda, avto; 
bogoslovje, Zambija, avto; 
p. Miha Drevenšek, Zambija, avto; 
p. Milan K., Fr. Gvajana, avto; 
ap. center, Salomoni, tovornjak; 
Pedro Opeka, Madagaskar, kombi; 
Jože Adamič, Madagaskar, avto; 
Drago Ocvirk, Salomoni, motor. 

 

 

  GOSTOVANJA  
 

 

Danes, 25. julija 2010 bodo srečanja 
članov misijonske molitvene zveze 
med seboj, z misijonarji in vsemi, ki 
čutite z misijoni. Za Štajersko bo to 
v Olimju. Ob 15.30 bo molitvena ura, 
ob 16.00 pa sv. maša. 

 
 

 

Župnija Sv. Pavel - Prebold prisrčno 
vabi to nedeljo, 25. jul. na praznovan-
je Anine nedelje. Ob tej priložnosti bo 
škof Stanislav Lipovšek blagoslovil 
Anin dom. Program slovesnosti: ob 
14.30 uri molitvena ura pred Najsve-
tejšim; ob 15. uri slovesna sv. maša, 
ki jo bo ob somaševanju duhovnikov 
vodil msgr. Stanislav Lipov šek, celjski 
škof; ob 16.30 uri blagoslov Aninega 
doma s kratkim kulturnim programom. 
Po blagoslovu pogostitev za vse in 
družabno srečanje. 
 
 

 

V četrtek, 29. julija ob 10. uri bo v Sl. 
Konjicah srečanje župnijskih gospo-
dinj in njihovih pomočnikov. Maševal 
bo nadškof dr. Franc Kramberger. 
 

 
 
 
 

  MOLITI - ŽIVETI  
 

 

"Da prav moliš, 

je odvisno 

 od tega,  

kako živiš.  

Da prav  

živiš, je 

odvisno od  

tega, kako moliš."   (Alexis Carrel) 
 

To se zdi na prvi pogled začaran krog, 
vendar ni tako. Besede hočejo pove-
dati, da mora prav molitev izhajati iz 
življenja in naše življenje oblikovati ...  

 
 

 
 


