
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Kulturno društvo Andraž preko od-
bora Družina poje, danes, 26. avg. ob 
14.30 organizira 29. družinsko petje 
pod motom 'Peli so jih mati moja'. 
Nastopilo bo 18. rodbinskih pevskih 
skupin iz vseh Slovenskih pokrajin. 
Prireditev bo na igrišču v Andražu 
nad Polzelo, v slučaju slabega vre-
mena pa v domu krajanov. 
 
 

 

v soboto, 1. septembra 
od 9.00 do 16.00 bo v 
Ljubljani na Rakovniku 
največji animatorski do-
godek v letu - Jesensko 
srečanje animatorjev 
Oratorija. Vesela novost 

je, da bo med sv. mašo blagoslov kipa 
letošnje oratorijske junakinje Marije 
Dominike Mazzarello, ki bo odslej v 
rakovniški cerkvi. Več informacij in 
prijave: www.oratorij.net/jsao2012. 
 
 

 

1. sept., s pričetkom ob 11. uri, bo v 
Gornjem Gradu vseslovensko srečan-
je družin - za blagoslovljen začetek 
šolskega in veroučnega leta. Program 
za otroke in mladostnike: ustvarjalne 
delavnice; za odrasle: kateheza nad-
škofa Stresa, pogovor z njim; 'Živ žav' 
na prostem; okrepčilo z enolončnico. 
Ob 15. uri skupna maša. Po želji ogled 
Mozirja, Nove Štifte, Radmirja …  
 
 

 

Bazilika lurške Marije v Brestanici 
vabi na srečanje bolnikov, invalidov 
in ostarelih, ki bo v nedeljo, 2. sept. 
Ob 14.30 bo rožni venec in prilika za 
spoved; ob 15. uri bo sv. maša, med 
njo maziljenje, po njej blagoslov z 
Najsvetejšim. Srečanje vodi škof.  

Molitveni dan za duhovne poklice za 
celjsko škofijo bo letos v soboto, na 
praznik Marijinega rojstva, 8. sept. 
v Petrovčah. Ob 9. uri bo molitvena 
ura za duhovne poklice, med katero 
bo poseben program za ministrante. 
Ob 10. uri bo celjski škof vodil soma-
ševanje duhovnikov. Lepo vabljeni! 
 
 

 

V nedeljo, 9. septembra 2012, bo na 
Ljubnem ob Savinji Škofijski misijonski 
dan za celjsko škofijo. Pričel se bo ob 
10. uri v župnijski cerkvi sv. Elizabete s 
sveto mašo, ki jo bo daroval g. škof dr. 
Stanislav Lipovšek. 
 
 

 

V avgustu 2010 so 
na Slovenski karitas 
začeli z zbiranjem 
trajnih mesečnih 
prispevkov v okviru 
dobrodelne akcije 
Z delom do dosto-
jnega življenja, ki 
družinam v Afriki 

omogočajo, da z lastnim delom lahko 
preživijo svoje družine in dostojneje 
živijo. Na misijonih, kjer delujejo s. 
Bogdana Kavčič, s. Vesna Hiti, s. 
Terezija Pavlič, s. Marija Pavlišič in 
Janez Krmelj, domačini pomagajo v 
zdravstvenih centrih, šolah, porod-
nišnicah in drugih dejavnostih in za 
delo prejmejo plačilo. S tem dodatnim 
zaslužkom starši lahko omogočijo 
družinskim članom hrano, zdrav-
stveno oskrbo ter otrokom šolanje.  
 

Darovalci lahko svoj dar prispevajo 
na TRR: 0214-0001-5556-761, sklic: 
2143 namen: Za srce Afrike. Zgibanka 
s položnico je na voljo v preddverju 
župnijske cerkve in v septembrski 
številki revije Ognjišče.  

 
 
 

 
 

 
 


