
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V soboto, 14. avgusta bomo romali v 
Petrovče. Ob 19.30 bo sv. maša s slo-
vesnimi večernicami, po bogoslužju 
v cerkvi pa še procesija z lučkami po 
vasi. Na Polzeli v soboto maše ne bo. 
Lepo vabljeni v Petrovče!  

 
 

 

Letošnje srečanje treh dežel bo v so-
boto, 21. 08., na Otoku pri Vrbskem 
jezeru na Koroškem. Geslo srečanja, 
ki ga pripravlja celovška škofija se 
glasi: »Jezus pravi: Imejte zaupanje!« 
Maša v štirih jezikih se bo začela ob 
11. uri, po maši bo kulturni program 
in prijateljsko druženje. Za prevoz se 
lahko obrnite na romarske agencije. 
Informacije: dr. Janez Gril, tel. 07/384 

-44-07; 041-634-667; janez.gril@rkc.si    
  
 

  BITI PRIPRAVLJEN  
 

 

Biti pripravljen pomeni 
biti čuječ, buden; trezno 
razmišljati o življenju.  
Biti pripravljen pomeni znati odpreti 
vrata Bogu, ki trka.  
Biti pripravljen pomeni živeti po 
Božjih zapovedih.  
Biti pripravljen pomeni sprejeti ljudi, 
ki nam jih na pot življenja pošilja Bog, 
da bi z ljubeznijo do njih zoreli v nje-
govi ljubezni. 
 
 

 

»No vidiš, 
sem ti rekel, 
da ne skrbi. 
Zagotovo 
bova  
na morju  
prej kot oni.« 

 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

V počitniških dneh se sodelavci Karitas 

že pripravljajo na vstop otrok v šolske 

klopi. V okviru akcije 'Otroci nas po-

trebujejo' se je na Karitas obrnilo kar 

1.561 otrok, ki potrebujejo osnovne 

šolske potrebščine. Preko 2.000 zvez-

kov so zbrali s pomočjo šolarjev, zbi-

rajo jih v Mercatorjevih trgovinah, 

položnice so vložili v dnevnik Večer, 

pridobili so nekaj donacij, za pomoč 

so zaprosili tudi v različnih medijih.  

»Vseeno do skupnega 
števila 17.511 zvezkov 
(drugo ni všteto) loči 
še kar veliko dela in 
sredstev. Če nam lahko 
kakorkoli pomagate, 

da olajšamo prve šolske dni številnim 
staršem in otrokom, Vam bomo zelo 
hvaležni. Dobrodošel je vsak, še tako 
majhen dar. Veseli bomo tudi novih 
šolskih zvezkov in torb. Vsak dar je 
prispevek za lepšo prihodnost otrok.«  
  
 

 

Sreča se začenja na dnu tvojega 
srca. In ti jo razširjaš: 

če ostajaš prijazen, 
kjer so drugi neprijazni; 

če pomagaš,  
kjer nihče ne pomaga; 

če si zadovoljen, 
kjer drugi postavljajo 

svoje zahteve; 
če se lahko smeješ, 

kjer samo tožijo  
in tarnajo; 

če lahko odpustiš, 
kjer so ti ljudje  

Phil Bosmans                               storili zlo.   

 
 

 

 

 


