
 

 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 5. avgusta po maši bo naša 
redna molitev za duhovne poklice in 
blagoslov z Najsvetejšim.  
 
 

 

V petek, 6. avgusta ob 18.30 bo izpos-
tavljeno Najsvetejše, molitev v čast 
Srcu Jezusovemu, spoved in blagoslov.  

 

 
 
 
 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE  
 

 

 

AVGUST 
 

Splošni:  BREZPOSELNI, BREZDOMCI. 
Da bi brezposelni, brezdomci in vsi, 
ki živijo v velikem pomanjkanju, našli 
razumevanje in odprtost ter konkret-
no pomoč pri premagovanju svojih 
težav.  
 

Misijonski:  ŽRTVE DISKRIMINACIJE, 
LAKOTE IN VOJN.  Da bi bila Cerkev 
»dom« za vse, pripravljena odpreti 
vrata vsem, ki so zaradi rasne in ver-
ske diskriminacije, lakote in vojn 
prisiljeni izseliti se v druge države.  
 

Slovenski:  ODGOVORNOST VSEH 
UDELEŽENCEV V PROMETU. Da bi 
se vsi udeleženci v prometu zavedali, 
da jim ni dovoljeno spravljati v ne-
varnost ne sebe ne drugih. 

 
 

  MISEL V LETU 

DOBRODELNOSTI   
 

 

Navadimo se deliti 
ljudi najprej na take, 
ki se trudijo, da bi bili 

dobri, ter na take, ki se iz 
tega vzora norčujejo, potem šele na 
verne in neverne. Sicer pa je resnično 

dober človek vedno po svoje veren, 
čeprav morda nevede, medtem ko pa 
se tisti, ki se je premišljeno in trajno 
usmeril v zlo, ponaša, da je vernik, z 
dejanji pa preklicuje in skruni svoje 
prepričanje.                  (Janez Janžekovič) 

 
 

 

V času, ko mnogi ljudje 
čakajo večera, da bi se 
prebudili in šli na noč-
no zabavo, P. Bosmans 
razmišlja: 

 

Pojdi pravočasno spat, jutri moraš 
biti prijazen. Mnogi so žrtev bolnega 
načina življenja, žrtev sprostitve, ki 
bolj napenja kot sprošča. Delajo manj 
in vendar so običajno videti strašno 
utrujeni. Sami slabo razpoloženi mrki 
obrazi. 
 

Spanec je kot odslovljeni ljubimec, ki 
je zvečer potrkal, a ga niso sprejeli. 
Če spancu ne privoščite njegovih ur, 
bo končno potrt izostal. In takrat ga 
boste klicali, a spanec ne bo več prišel. 
 

Mnogi ljudje so vedno razdraženi in 
se čutijo preganjani, kot da jih zasle-
dujejo skrbi. Izgubili so občutek za 
tišino, za mir, za noč, ki nam jo je Bog 
podaril za počitek. Neprespane noči 
povzročajo v nas nemir - in živčnost 
ustvarja nove probleme. 
 

Dobro prespana noč reši marsikateri 
problem ... Poskusi torej tudi ti najti 
priložnost za dobro prespano noč. Ne 
le da bo počutje boljše, da bo energije 
v tvojem življenju več, tudi ljudje ob 
tebi bodo bolj zadovoljni. 
 
 

 
 

 


