
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 

Oklici:  Sašo Stropnik, župnija Polzela 
in Mateja Sodin, Kompole, župnija Sv. 
Lovrenc nad Štorami. 
 
 

 
 

V soboto, 13. avgusta 
ob 14.00 bo na Gori 
Oljki maša, ki jo bo 
daroval škof Stanislav 
Lipovšek. Prepevala 

bosta Celjski komorni zbor in njihovi 
gostje iz Nemčije. 
 
 

 

Na predvečer Marijinega vnebovzetja, 
v nedeljo, 14. avgusta, bomo polzelani 
spet romali v Petrovče. Ob 19.30 bodo 

slovesne večernice 
z mašo in procesijo z 
Marijino podobo in 
lučkami.  
 
 

 

Petrovška Marijina 
bazilika vabi na glavni romarski shod 
na  praznik Maijinega Vnebovzetja, v 
ponedeljek 15. avgusta. Maše na sam 
praznik pa bodo: ob 6.30, 8.00, ob 
10.00 uri (slovesna maša, mašuje 
in pridiga celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek), ob 12.00 uri bo maša za 
bolne in ostarele. Večerna maša za 
mlade bo ob 19.00 uri. Maševal bo 
Robert Friškovec, poje Antonio Tka-
lec ob spremljavi ansambla. Pri vseh 
mašah bo priložnost za spoved. 

 
 

 

Marija je kakor mati,  
ki ima veliko otrok.  
Stalno je zaposlena s tem, 
da hodi od enega do 
drugega.  (sv. Janez Vianney) 

 

 

 KLARISE: 
 

 

Spoštovani in dragi naši prijatelji in 
dobrotniki! V jubilejnem Klarinem letu 
ob 800-letnici Reda ubogih sester sv. 
Klare (17. apr. 2011 - 11. avg. 2012) se 
zahvaljujemo vsemogočnemu Bogu za 
veliki dar karizme naše sv. ustanovitel-
jice in za vse brezštevilne dobrote. Zato 
bomo ob godu sv. Klare Asiške prazno-
vali bolj slovesno. V samostanu Brez-
madežne v Nazarjah bomo praznovali:   
* v torek, 9. avgusta ob 16.00 sv. maša 
(vodi prov. p. Stane Zore, OFM);  
* v četrtek, 11. avgusta ob 9.30 molit-
vena priprava, ob 10.00 sv. maša (vo-
di škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek) in 
slovesne zaobljube s. Marije Filipe - 
Veronike Horvat:  
* v soboto, 13. avgusta ob 9.30 rožni 
venec in ljudsko petje, ob 10.00 slo-
vesna sv. maša (somaševanje vodi 
njegova eminenca g. dr. Franc Rode, 
kardinal). Po sveti maši bo akademija 
in odprtje razstave umetniških del 
slikarja g. Jožefa Krambergerja, ob 
14.30 pa litanije in blagoslov z Naj-
svetejšim. Pridružite se! Z veseljem 
Vas pričakujemo!  
 
 

 

 DUHOVNA MISEL  
 

 

Vsako jutro znova pozabimo na stare 
navade prejšnjega dne in pojdemo po 
že tisočkrat izhojeni poti, kot bi jo videli 
prvič.                                           (M. Auclair) 
 
 

  ROMANJE 
 

 

Od 22. do 24. septembra bo celjski škof 
Stanislav Lipovšek vodil tridnevno 
romanje v Sarajevo na beatifikacijo 
drinjskih mučenk. Cena je 159 €. Več: 
http://www.aritours.si/slo/romanja/ 

 
 

  


