
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Na praznik Marijinega 
Vnebovzetja vabi Pet-
rovška bazilika na ro-
marski shod. Sv. maše: 
6.30., 8.00, 10.00 (slo-
vesna, celjski škof dr. 
Stanislav Lipovšek), 
ob 12. uri bo sv. maša 

za bolne in ostarele. Večerna maša 
za mlade bo ob 19. uri (novomašnik 
celjske škofije Urban Lesjak). Igra 
glasbena skupina Svetnik. Pri vseh 
mašah bo priložnost za sveto spoved.  
 
 

 

Danes, 15. avgusta ob 15. uri bo maša 
tudi na Gori Oljki. Za vse romarje jo 
bo daroval g. Janez Furman.   
 
 

  PRIREDITEV  
 

 

Malteška konjenica Polzela vabi na 
konjeniško prireditev, ki bo v soboto, 
21. avgusta 2010 ob 13. uri na trav-
niku v Založah. Vstopnine ni.  
 
 

  POTOVANJE  
 

 

Približuje se tradicionalni poletni 
izlet župnijskih sodelavcev. Letos bo 
usmerjen na zahod. Po Ljubljani nas 
bo vodil diakon Tone Z. Rezervirajte 
si čas, da boste v soboto, 28. avgusta 
lahko zraven. Prijave, oz. rezervacije 
mest na brezplačnem avtobusu že 
sprejemamo v župnijski pisarni. 

 
 

 

»Nehaj mi,  
prosim, že 
enkrat govoriti, 
da bova  
vsaj lepo 
porjavela.« 

 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

V sredo, 25. avgusta 2010 ob 19.30 
vabi župnija Griže na koncert 'poje-
mo in poslušamo za opremo cerkve 
v Grižah'. Koncert bo pri cerkvi sv. 
Neže v Libojah. Sodelujejo: Petrovi 
tamburaši, Kvartet Idila, Nina Kreča, 
Pevke treh vasi. 
  
 

 

Marija je takoj po an-
gelovem oznanjenju 
brez pomišljanja od-
hitela k svoji priletni 
sorodnici, ki je priča-

kovala otroka, da bi ji bila v mesecih 
pričakovanja v pomoč. Mariji ni bilo 
potrebno posebej naročati, naj gre na 
pomoč k svoji sorodnici, ob sami no-
vici je takoj začutila, da jo Elizabeta 
pričakuje, in je odhitela, da ji pomaga. 
Vstala je in se v naglici odpravila na 
pot v hriboviti svet. Čeprav je bila pot 
preko gora naporna se Marija ni zme-
nila za napore. Kjer je videla potrebo, 
tam ni odlašala s pomočjo! Dobrohot-
no razumevajoča, za vsako stisko 
čuteča ljubezen, vedno pripravljena 
pomagati, to spada k najglobljemu 
bistvu Marijine osebnosti. Marija je 
bila in je »mati z dobrotnim srcem«! 
… Kako čudovit zgled za vsakogar 
izmed nas. 
 
 

 

Pohvala vsem, ki ste se v soboto, na 
predvečer praznika Marijinega vne-
bovzetja udeležili tradicionalnega 
romanja v Petrovče. Res lepo število 
se nas je zbralo. Posebno občudovanje 
zaslužijo tisti, ki so pot prepešačili.   

 
 

 

 

 


