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NOVO PASTORALNO LETO - ZAČNIMO V BOŽJEM IMENU
Počitnice, dopusti so
za nami. Gremo naprej
z
božjo
pomočjo.
Začenjamo tudi z novim
letnikom verouka.
Lansko leto je bil verouk
zelo okrnjen. Otroci,
ki so obiskovali vsaj
tisto malo verouka so
dobili spričevalo, da
so zadostili letniku, ter
lahko s tem nadaljujejo
verouk.
Na dekanijski rekolekciji
je bilo sklenjeno, da
bo verouk pod istimi
varstvenimi pogoji kot v
šoli. Nekaj pa je novega
glede verouka:
Prijavnica
za
vse
razrede. Prvič ko bodo
otroci prišli k verouku bodo dobili prijavnico, ki jo bodo izpolnjeno vrnili
na prihodnji uri. V slučaju verouka na daljavo namreč potrebujemo
točne naslove.
1. Starši prvošolcev - prijavijo otroke pri prvi uri verouka, izpolnijo
prijavnice, lahko plačajo delovne zvezke.

2. Prispevek za ogrevanje in katehistinjo - ostane enak (na družino)
20,00 Eur.
3. Delovni zvezki in knjige - tokrat še nabavimo skupaj. To samo
zato, da lahko skupaj začnemo z veroukom, staršem pa
prihranimo čas in bencin. Delovne zvezke morajo vsi imeti svoje,
katekizem pa si lahko sposodijo.

NAŠI VIDOVSKI ZVONOVI
Vsa gospodinjstva so dobila
drugo pismo - zloženko o
naših zvonovih. Morda je
zloženka obtičala med ostalimi
reklamami. V naši župniji je čez
tisoč - gospodinjstev. Doslej
jih je za zvonove prispevalo
nekaj čez sto. Zvonovi so
naši, saj bodo verjetno vsem
zvonili. Zato prosimo, da
vsak daruje po svojih močeh.
Pomembno je, da nas veliko
da svoj dar. Lahko tudi na več
obrokov. Vsi darovalci bodo
vpisani v knjigo dobrotnikov.
Svoj dar lahko oddate v
zakristiji, župnijski pisarni ali
po bančnem nakazilu.
Zvonovi so naročeni s tem, ko smo nakazali prvi avans. Zato ni poti
nazaj in moramo vsaj odliti zvonove, ker se surovine zelo in hitro
dražijo. Več da, kdor hitro da. Če imamo svojo cerkev radi bomo to
razumeli. Vsi bomo veseli, ko bo delo končano. Bog vas blagoslovi.

LETO P. MIHA DREVENŠKA
Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je sklenila, da bo letošnja
proslava misijonske nedelje, dne 24. oktobra v mariborski nadškofiji
in sicer v župniji sv. Vida.
Razlog zato je 10. obletnica smrti zambijskega misijonarja p. Miha

Drevenška. Zato so to leto
imenovali »Drevenškovo
leto«. Poseben pripravljalni odbor pripravlja to slovesnost. Vse dogajanje
naj bi bilo v šotoru. Pripravlja se lep dogodek, če
bodo seveda razmere to
dopuščale. Ker je vloženo
veliko truda smo sklenili,
da ta dogodek prenesemo
na poznejši čas, če bi ne
mogli izvesti tega slavja v
načrtovanem času.
Zeleni klobuk je bil razpoznavni znak tega velikega misijonarja. Zato je
predlog, da bi s tem zelenim klobukom preplavili
tudi našo slovensko deželo, da bi vlili upanje našim ljudem, saj je zelena
barva upanje in znamenje
življenja.

DOGODKI – OBVESTILA
● Celodnevno češčenje

na Selah bo 8. septembra na male maše. Maše ob 10, uri in sklep
ob 17. uri.
Sv. Vid - v ponedeljek, 18.sept. Maše bodo ob 8. uri in 10. uri, ter
sklep ob 17. uri. Popoldne adoracija po vaseh.

● Teden mladih

se začne z nedeljo mladih in se konča s srečanjem mladih v Stični
v soboto 18. septembra. Mlade vabimo v Stično. Kontaktna številka
za Stično je p. Klemen, 041 318 130. Mladim zelo priporočamo, da
se udeležijo tega srečanja mladih.

● Verouk

V nedeljo, 12. septembra začnemo z veroukom. Spored bo objavljen v nedeljo.

● Srečanje voditeljev
župnijskih skupin

V petek, 10. septembra, ob
19.30 uri bo v Domu p. Mihe
srečanje voditeljev župnijskih
skupin. Vsak voditelj predstavi
delo svoje skupine in tudi načrte
za delo v tekočem letu.

● Stalni diakoni - izziv časa

Nadškof Alojzij Cvikl v svojem pismu
vzpodbuja duhovnike naj v času hude
stiske z duhovnimi poklici iščejo dobre in
verne može, ki bi bili pripravljeni pomagati
duhovnikom v posvečeni diakonski
službi. Vsi smo dolžni pomagati Cerkvi in
tudi moliti za može, ki bi bili pripravljeni
pomagati z diakonskim služenjem. Vsi, ki
se čutijo poklicane naj stopijo v kontakt z
domačimi duhovniki.

● Slomškova nedelja

Osrednja slovesnost bo letos v Celju pri sv. Jožefu. Ob 15. uri bo
molitvena ura in maša ob 16. uri. Lepo vabljeni.
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