
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Katehistinje in katehisti so od 26. do 
28. avgusta 2010 v dom duhovnosti 
Kančevci vabljeni na duhovne vaje. 
Pred pričetkom novega katehetskega 
leta si bomo priklicali v zavest, da za 
človeka ni dovolj, da veliko ve o Bogu, 
pač pa koliko je sam z Bogom povezan. 
Da bomo lahko druge učili moliti, se 
bomo najprej sami 
podali v poglobitev 
naše osebne molitve. 
Duhovne vaje bo 
vodil br. Primož  
Kovač. Pričetek bo v 
četrtek 26. avgusta ob 18. uri,  
sklep v soboto 28. avgusta s kosilom 
ob 12. uri. Prijave: Dom duhovnosti 
Kančevci, Kančevci 38, 9206 Križevci 
v Prekmurju; telefon 041/780 109; 
som.duhovnosti.kancevci@rkc.si 
 
 

  POTOVANJE  
 

 

V soboto, 28. avgusta bo tradicionalni 
poletni izlet župnijskih sodelavcev. 
Letos bo usmerjen na zahod. Po Ljub-
ljani nas bo vodil diakon Tone. Prijave, 
oz. rezervacije mest na avtobusu se 

sprejemajo v žup-
nijski pisarni ali pri 
voditeljih posamez-
nih skupin. 

 
 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

V sredo, 25. avgusta 2010 ob 19.30 
vabi župnija Griže na koncert 'poje-
mo in poslušamo za opremo cerkve 
v Grižah'. Koncert bo pri cerkvi sv. 
Neže v Libojah. Sodelujejo: Petrovi 
tamburaši, Kvartet Idila, Nina Kreča, 
Pevke treh vasi. 

 

 

  PRITRKOVANJE  
 

 

Na prošnje zamejskih pritrkovalcev 
ter vseh ostalih, tudi letos organizi-
rajo vseslovenski Pritrkovalski tabor 
in šolo PGŠ od 23.8 do 29.8. 2010 v 
Podragi. Skupaj boste spoznali zvo-
nove in se marsikaj naučili v prijetnem 
druženju. Obiskal vas bo mojster livar 
zvonov in najstarejši mojster pritr-
kavanja iz Avstrije. 
 

Starost in znanje nista pomembna. 
Vse informacije in dogovori so možni 
na tel. 031 859 755 (Mark Česen). 
 

Za denarno pomoč in prispevek za 
hrano ali bivanje se obrnite tudi na 
domačega duhovnika. 
 
 

 

  ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN  
 

 

Molitveni dan za nove duhovne pokli-
ce in za stanovitnost že poklicanih bo 
v vseh slovenskih škofijah potekal v 
soboto, 11. sept. 2010 pod geslom: 
"Nosite bremena drug drugemu!" 
 

Za škofijo Celje bo srečanje v baziliki 
Matere Božje v Petrovčah. Ob 9.00 bo 
molitvena ura. Sočasno bo v Domini-
kovem domu poseben program za 
ministrante. Ob 10.00 bo sveta maša 
- somaševanje bo vodil mariborski 
nadškof pomočnik dr. Marjan Turn-
šek. Med mašo bo sprejem kandidata 
za diakonat.  
 

Zaradi bližine prizorišča s Polzele ne 
bo organiziran poseben prevoz, če pa 
bi ga kdo vendarle potreboval, naj se 
oglasi. 
 

Že pred tem, s petka, 3. sept. na sobo-
to, 4. sept. pa bo škofijska molitvena 
noč za duhovne poklice. Spored mo-
litvenega bdenja določa za župnijo 
Polzela uro od 2.00 do 3.00.  

 
 
 

 


