
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 
 
 
 

To nedeljo, 14. avgusta, na predvečer 

Marijinega praznika, bomo polzelani 

spet romali v Petrovče. Ob 19.30 bodo 

slovesne večernice in maša, po maši 

pa procesija z Marijino podobo in 

lučkami. 
 
 

 

 

Razpored sv. maš v župnijski cerkvi 
na praznik Marijinega vnebovzetja 
bo nedeljski: ob 7. in 10. uri.  Poleg 
teh pa bo v župniji maša tudi ob 15. 
uri in sicer na Gori Oljki.  
 
 

 

Petrovška Marijina ba-

zilika vabi na romarski 

shod na praznik Mari-

jinega Vnebovzetja, ta 

ponedeljek 15. avgusta. 

Sv. maše bodo ob 6.30, 

8.00, ob 10.00 (mašuje 

in pridiga celjski škof 

dr. Stanislav Lipovšek), ob 12.00 bo 

maša za bolne in ostarele. Večerna 

maša za mlade bo ob 19.00 uri. Ma-

ševal bo Robert Friškovec, prepeval 

pa Antonio Tkalec ob spremljavi an-

sambla. Pri vseh mašah 

bo priložnost za spoved. 
 
 

 

V soboto, 20. avgusta bo 

na Zaplazu na Dolenjskem 

srečanje treh dežel.  

Osrednja slovesnost, 

maša v štirih jezikih, se  

bo začela ob 11. uri na  

trgu prede cerkvijo.  

Sledil bo kulturni program 

in prijateljsko srečanje. Informacije: 

07/348-90-14; 031/326-403. 

 

 

 MOLITEV 

 POSVETITVE 

 MARIJI 
 

 

Sveta Devica Marija! 

Ti si Jezusova Mati:  

ti si ga pod srcem nosi-

la, ga rodila in si z njim 

pod križem trpela. 

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska 

roka nas je varovala skozi vso zgodovino. 

Tebi izročamo sami sebe, da bi  

v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. 

Tebi izročamo naše družine, 

da bi bile odprte za življenje in bi 

mladim odkrivale duhovne vrednote. 

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,  

da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. 

Tebi izročamo slovensko domovino, 

da bi napredovala v luči vere  

in krščanskega izročila. 

Tebi izročamo naše rojake po svetu, 

da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. 

Tebi, naša Mati, se danes  

vsi skupaj posvetimo. 

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči 
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 
 
 

  ROMANJE 
 

 

V soboto, 27. avgusta bo romanje žup-
nijskih sodelavcev. Avtobus bo izpred 
župnijske cerkve na Polzeli odpeljal 
ob 8. uri. Gratis. Prijavite se! 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

Skupaj pomagajmo otrokom v Afriki. 
Potrebujejo vodo, šole, zdravila. S pos-
lanim SMS s ključno besedo AFRIKA 
na 1919 boste prispevali 1 €. 

 
 

  


