
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Danes obhajamo nedeljo Slovencev 
po svetu. Namenjena je temu, da se 
spomnimo na naše farane po svetu, 
da se okrepi zavest in odgovornost 
do razseljenih vernikov.    
 
 

 

Danes, v nedeljo, 3. julija po 10. maši 
(ob 11. uri) bo na parkirišču pred 
občinsko zgradbo (nasproti cerkve) 
blagoslov novega gasilskega avto-
mobila PGD Polzela.  

 
 

 

Minuli 
teden je 

v župniji 
potekal 
letošnji 

oratorij. 
Vsem, ki 

ste kakorkoli pomagali pri organiza-
ciji in izvedbi pestrega dogajanja se 
najlepše zahvaljujemo! 
 

 
 

 

 MISEL.  
 
 
 

 

Pred človekom se moram zastrmeti  
v skrivnost osebnosti.  
Vsakdo mi je milost.  
Vsakdo me v čem presega,  
je večji od mene.  
Zlasti če skozenj seva Bog,  
ki se izničuje. 

(Miha Žužek) 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 »Ne skrbi, 
draga, Lukec  
se igra  
s staro košaro 
 za kruh …« 

 

 

 KONČNO SE MALO UMIRI! 
 

 

 

Še nikoli ni bilo toliko razdražljivih 
ljudi. Očetje in matere neskončno dolgo 
čakajo na obiske svojih otrok: nimajo 
časa. Ostareli in bolni gledajo mlade 
in zdrave, kako samo hitijo: vedno se 
jim nekam mudi. Zakonci se odtuju-
jejo: nimajo časa drug za drugega. 
 

Zakaj imamo tako malo časa? Okolje, 
reklame, industrija prostega časa nas 
ves čas prepričujejo, kaj vse moramo 
imeti, kaj vse moramo delati, kaj vse 
si moramo privoščiti. In tako postane 
vse naše življenje do zadnje minute 
splanirano ...  
 

Zato vam iskreno 
svetujem: 
Preprosto se 
ustavi in ne 
delaj nič. 
Končno se umiri! 
V tišini najdeš življenjsko veselje,  
ki smo ga v samem pehanju izgubili.  
V tišini rastejo drobne pozornosti, za 
katere potrebujemo mnogo manj časa, 
kot si mislimo: dobra beseda, prijazen 
obraz, hvaležni poljub, pozorno poslu-
šanje, telefonski klic, doma izdelano 
darilo, razveseljivo pismo, … Vzemi si 
čas … 

Phil Bosmans 
 
 

  

Kamorkoli vas bo  

vodila pot v  

počitniških dneh,  

ne pozabite na srečanje  

z Jezusom ob oltarni mizi. Kjerkoli 

ste, njegovo vabilo ostaja. Zagotovo 

boste našli možnost – prostor in čas, 

kjer se lahko srečate. 
 

 
 

   
 


