
 
 

   In prosim, da ne odmetavaš   

   cigaretnih ogorkov. 

 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Zahvala vsem, ki ste na kakršen koli 
način sodelovali pri pripravi in izved-
bi dogodkov ob prazniku sv. Marjete. 
 
 

 

Delo misijonarjev 
poteka v krajih, ki 
so zelo oddaljeni od 
središč. Le dobro 

vozilo jim omogoča, da lahko pre-
važajo v te kraje gradbeni material, 
hrano, učitelje, katehiste 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 daro-
vi, zbranimi v akciji MIVA, pomagamo 
našim misijonarjem pri nakupih av-
tomobilov. Po svojih močeh se torej 
odzovimo na moto: »Stotin za vsak 
srečno prevožen kilometer.« Pri obeh 
mašah bomo blagoslovili tudi naše 
avtomobile. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 31. julija ob 10.30 
bo na Gori Oljki maša, ki jo priprav-
lja župnija Sv. Andraž nad Polzelo. 
Po maši bo družabno srečanje s po-
gostitvijo. 

 
 

 

OPROSTITE 

»Oprostite, prosim,  

dolgujete mi še  

deset evrov,« 

ljubeznivo 

 opozori trgovka 

nekega kupca. 

 »Sem že  

oprostil!« 
 
 

 
 

 
 

 

 

 KARIZMATIČNI SEMINAR 
 

 

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. 
 
 

 

 DOBRODELNOST 
 

 

Škofijska Karitas Celje nas vse  vabi, da 
s svojimi darovi pomagamo prizadetim 
v nedavnem neurju na Kozjanskem. 
Račun: SI56 0600 0097 7538 266;  
referenca: 0000000292187   

 
 

 

  ROMANJE 
 

 

Od 22. do 24. 
septembra bo 
celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek 
vodil tridnevno romanje na beatifika-
cijo drinjskih mučenk v Sarajevo. (Na 
Palah, nedaleč od Sarajeva so leta 1911 
redovnice Hčera božje ljubezni odprle 
samostan Marijin dom. Zaradi dobrih 
del do ubogih so ga imenovali 'Gostišče 
ubogih'. Decembra 1941 so četniki zve-
rinsko umorili pet sester, med njimi dve 
slovenki:  s. M. Krizino Bojanc in s. M. 
Antonijo Fabjan. Njihova trupla je 
odnesla reka Drina. Božje služabnice 
“Drinske mučenke” bodo razglašene za 
blažene 24. septembra v Sarajevu.) 
Obiskali bomo tudi Banja Luko, Mostar 
in Medžugorje. Cena je 159 €. Prijave 
v župnišču! Več o romanju najdete na: 
http://www.aritours.si/slo/romanja/  

 
 

   
 


