
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V petek, na predvečer 
Marijinega praznika 
bomo polzelani spet 
opravili zaobljubljeno 
romanje v petrovško 
baziliko! Pobožnost z 

slovesnimi večernicami, mašo in 
procesijo po vasi se bo pričela ob 
19.30. Lepo vabljeni, da se romanja 
udeležimo v čim večjem številu. 
Način potovanja si izberemo sami! 
 

 
 

 

Na praznik Marijinega 
vnebovzetja bodo v naši 
župniji tri maše: v žup-
nijski cerkvi zjutraj ob 
7. in zvečer ob 19. uri, v 
podružnični cerkvi na 

Gori Oljki pa ob 15. uri.  Sicer pa 
praznik zaznamujejo številna ro-
manja v Marijina svetišča. 
 
 

 

 

 

 

 ROMANJE   
 

 

Petrovška Marijina ba-
zilika vabi na romarski 
shod za praznik Mari-
jinega vnebovzetja, v 
soboto 15. avg. 2009. 
Na predvečer prazni-
ka ob 19.30 bodo slo-

vesne večernice z mašo in procesijo 
z Marijino podobo po vasi. Maše na 
praznik bodo: ob 6.30, 8.00, 10.00 
(maševal bo nadškof Anton Stres), 
11.30 za bolne in ostarele. Večerna 
maša bo ob 19. uri. Maševal bo le-
tošnji novomašnik Lovro Slejko. Ig-
ral bo ansambel Tvoj glas, Ljubljana. 
 

 

 

 
 

 

 

Minoriti letos obhajajo na 
Ptujski Gori 600 letnico sve-
tišča in lepo vabijo vernike 
škofij na romanja. Za našo 
celjsko škofijo je določena 
sobota, 29. avgusta. Ob 10.00 

bo sveto mašo vodil g. nadškof Anton 
Stres. Pol ure prej, ob 9.30, bo izpos-
tavljeno Najsvetejše.  
 

Po zaključku maše se bomo polzelani 
odpravili naprej po svojem programu, 
saj bo to tudi dan druženja župnijskih 
sodelavcev. Za slednje bo potovanje 
in hrana ter pijača zastonj. Prosim, 
čimprej se prijavite!   
 

 

 

 
 

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župnija Griže prireja 
dobrodelni koncert za 

opremo župnijske cerkve. Koncert bo 
v sredo, 19. avgusta 2002 ob 19.30 uri 
v Libojah. 
 

 

 

 

 

Še teden dni nas loči od začetka obno-
vitvenih del na strehi podružnične 
cerkve na Gori Oljki. Hvala vsem, ki 
ste se že odzvali in prispevali v zbi-
ralno akcijo! Spodbuda tudi vsem 
ostalim, da uspešnost delo omogočite 
s svojim prostovoljnim darom! 
 
 

 

 

 

 

 NAŠI MISIJONI  
 

 

Fotografija enega izmed 
štirih otrok, ki jih v misi-
jonih po svetu podpira 
naša župnija:  
   

Cristo Domingos Antonio, 

2004, Angola  � 
 

 

 

 

 

 


