
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Osrednji dogodek ob 
prazniku župnijske 
zavetnice sv. Marjete 
bo vsekakor nedelj-
sko bogoslužje, ki se 
bo pričelo ob 10. uri. 
To slovesnost bomo 

zaznamovali tudi s procesijo. Vsi, 
otroci in odrasli ste lepo vabljeni, 
da se pridružite!  
 
 

 

V sredo, 20. julija, na god župnijske 
zavetnice sv. Marjete bosta v župniji 
dve maši: ob 7. in 19. uri. Vabljeni!  

 
 

 

 O SVETI MARJETI.  
 
 

 

Že od križarskih vojn na-
prej je v mnogih deželah 
priprošnjica kmetov, ko se 

v vročih poletnih dneh bliža grozeča 
nevihta in je v nevarnosti ves trud na 
poljih, njivah in vrtovih. Neurje lahko 
simbolizira zmaj, ki ga ima na verigi 
in želimo, da ga nebi spustila. Takšen 
'ukročen' zmaj je upodobljen tudi v 
našem župnijskem žigu. 
 

 

Sveta Marjeta, prosi za nas! 
 

 

 
 

 REALNOST.  
 
 

 

Eden najčudovitejših 
Jezusovih naukov je, 

da zlu ne moremo priti do konca z 
intervencijo nasilja, s policijskimi 
metodami, z manipulacijo. Živimo 
pač na njivi obraščene zgodovine: 
ni njive, kjer bi zorelo samo zlato 
klasje; ni vrta s samim cvetjem ... 
Nič ni popolno. 

 

 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

 

 

Delo misijonarjev 
poteka v krajih, ki 
so zelo oddaljeni 

od središč. Le dobro vozilo jim omo-
goča, da lahko prevažajo v te kraje 
hrano, gradbeni material, učitelje, ka-
tehiste in otroke, predvsem pa bolnike 
in tako rešujejo življenja. Krištofova 
nedelja, 24. julija, je zato blagoslovljen 
dan, ko šoferji in drugi udeleženci v 
prometu z darovi, zbranimi v akciji 
MIVA, pomagajo našim misijonarjem 
pri nakupih avtomobilov. Po svojih 
močeh se torej vsi odzovimo na moto: 
»Stotin za vsak srečno prevožen kilo-
meter.« Pri obeh mašah prihodnje 
nedelje bomo blagoslovili tudi vaše 
avtomobile. 

 
 

 

Vabljeni na dvodnevni 
karizmatični seminar s 
slavljenjem, nagovori in 

molitvami za potrebe posameznikov, 
ki bo v petek, 29. julija, v Ljubljani, v 
cerkvi Vseh svetih na Žalah, od 17. do 
21. ure in v soboto, 30. julija, v Mari-
boru, v športni dvorani na Vrbanski 
cesti 30, od 9. do 19. ure. Voditelj bo 
duhovnik Francis  
Dabre z  
duhovniki  
Bratstva  
duhovnikov. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hitro nesi 

očku očala! 

 
 

   
 


