
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ta četrtek, 2. septembra po večerni 
maši bo molitvena ura za duhovne 
poklice in blagoslov z Najsvetejšim. 
 
 

 

V petek, 3. septembra ob 18.30 bo 
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. 
Priložnost za spoved. 
 
 

  MOLITVENA NOČ  
 

 

Pomanjkanje duhovnikov postaja re-
sen pastoralni izziv in naloga. Starejši 
duhovniki omagujejo in odhajajo, 
mladih pa ni. Do danes v Celjski ško-
fiji žal še nimamo nobenega novega 
kandidata za Bogoslovno semenišče. 
Zato bomo še bolj zaupno in vztrajno 
prosili za nove duhovne poklice, da 
bi tisti, ki jih Gospod kliče ne okle-
vali, ampak velikodušno sprejeli 
božje vabilo. V ta namen bomo že 
ustaljenemu molitvenemu dnevu pri-
družili še molitveno noč za duhovne 
poklice. Pobudo za molitveno noč so 
nam dali mladi, ki so noč pred Slo-
venskim evharističnim kongresom 
preživeli v molitvi. Tako naj bo noč 
molitve in molitveni dan nadaljevanje 
in poglabljanje SEK.  
Molitev bo v noči od 
3. na 4. september,  
od petka na soboto. 
Določen je urnik 
molitvenih srečanj.  
Župnija Polzela je  
naprošena, da bedi 
in moli med 2. in 3. uro.      
 

Vse, ki se zavedate te problematike 
in želite narediti nekaj konkretnega 
za rešitev, prijazno vabim, da se to 
soboto ob dveh zjutraj zberemo ob 
Najsvetejšem v naši cerkvi in uro 
preživimo v goreči prošnji! 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE  
 

 

SEPTEMBER 
 

Splošni:  Da bi v manj razvitih prede-
lih sveta oznanjevanje Božje besede 
prenovilo človeška srca in ljudi spod-
budilo k delu za resnični družbeni 
napredek.  
 

Misijonski: Da bi odprli srca za lju-
bezen in odpravili vojne in spore, ki 
še vedno mažejo naš svet s krvjo.  
 

Slovenski: Da bi bil sad srečanja mla-
dih v Stični odločitev, da bodo hodili 
skozi življenje z Jezusom in Marijo.  
 
 

 

Bazilika Lurske Marije v Brestanici 
vabi v nedeljo, 5. septembra na sre-
čanje bolnikov, invalidov in ostarelih. 
Začetek ob 14. 30 s skupnim rožnim 
vencem. Ob 15. uri bo sveta maša 
in bolniško maziljenje. Srečanje bo 
vodil g. Miro Šlibar, bolniški župnik. 
 
 

 

Balthasar Fischer razla-
ga pomen razprostrtih 
in praznih rok: 'Ničesar 
nimam, česar nisem 
prejel od tebe, česar mi 
nisi položil v prazne roke! Zato ne 
držim krčevito nič tega, kar si mi dal, 
ampak želim deliti in s tem razvesel-
jevati. Jaz sam sem namreč odvisen 
od tebe, ki s svojimi darovi napolnju-
ješ moje prazne roke.' 
 
 

  KULTURA  
 

 

Kulturno društvo Andraž preko svo-
jega odbora 'Družina poje' organizira 
danes, 29. avgusta ob 14.30 tradici-
onalno družinsko petje pod motom 
'Peli so jih mati moja'. Prireditev bo 
na igrišču v Andražu nad Polzelo. 

 
 
 

 


