
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ta ponedeljek in torek med 13. in 15. 
uro in v sredo med 12. in 15. uro bo 
spovedovanje veroučencev vseh let-
nikov. Z zakramentom sprave stopi-
mo v novo veroučno obdobje!  
 
 

 

V sredo, 8. sept., na 
praznik Marijinega 
rojstva bosta sveti 
maši zjutraj ob 7. in 
zvečer ob 19. uri.   
 
 

 

Ta četrtek med 12. in 14. uro in v pe-
tek med 13. in 16. uro bo v prostoru 
pod cerkvijo vpisovanje prvošolcev 
k verouku in prodaja veroučnih pri-
pomočkov za vse letnike. 
 
 

 

V soboto, 11. septembra s pričetkom 
ob 9. uri bo v Petrovčah škofijski mo-
litveni dan za duhovne poklice pod 
geslom: "Nosite bremena drug dru-
gemu!" Najprej bo molitvena ura in 
program za ministrante, ob 10. uri pa 
sveta maša – somaševanje, ki ga bo 
vodil mariborski nadškof pomočnik 
dr. Marjan Turnšek. Zaradi bližine 
prizorišča s Polzele ne bo posebnega 
prevoza, če pa bi ga kdo vendarle 
potreboval, naj se oglasi. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 12. septembra, z 
mašo ob 9. uri bomo pričeli letošnje 
veroučno leto. Lepo vabljeni! 
 
 

 

Prihodnja nedelja je križeva. Kakor 
običajno na ta praznik bo slovesna 
maša tudi na Gori Oljki in sicer ob 
10.30. Pridružite se!  
 
 
 

 

 

 

 

Prihodnjo nedeljo prehajamo na obi-
čajni razpored nedeljskih maš. Te 
bodo vse do prihodnjega poletja ob 
7.00, 9.00 in 10.30. 
 
 

 

  ROMANJE  
 

 

Bazilika Lurške Marije v Brestanici 
vabi v nedeljo, 5. septembra na sre-
čanje bolnikov, invalidov in ostarelih. 
Začetek ob 14.30 s skupnim rožnim 
vencem. Ob 15. uri bo sveta maša in 
bolniško maziljenje, po njej pa še bla-
goslov z Najsvetejšim. Srečanje bo 
vodil g. Miro Šlibar, bolniški župnik. 
 
 

  DOBRODELNOST  
 

 

Tudi v naši župniji zbiramo darove 
za zaposlene v Vegradu, ki za svoje 
delo že dlje časa niso prejeli pošte-
nega plačila. Svoj dar lahko prinesete 
v župnišče ali ga izročite sodelavcem 
Župnijske Karitas. Za vse vaše darove 
in izraze dobrote se zahvaljujemo. 
 

 

 

 

 

Hvala vsem, ki ste se po vzoru neka-
terih kontemplativnih redov to so-
boto sredi noči udeležili molitvene 
ure za duhovne poklice. 
 
 

 

 

Preljubi očetje in matere,  

sreča ali nesreča  

prihodnjih dni  

leži v vaših rokah:  

to so vaši otroci.  

Kakor jih boste zredili,  

take čase, dobre ali slabe,  

bomo imeli mi – šibo krvavo ali 

zlato krono pa vi po svojih otrocih. 
 

 (Anton Martin Slomšek) 

 
 
 

 


