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MARIJINO VNEBOVZETJE  ali Veliki šmaren, 15. avgust  

Na slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja bomo obnovili 
izročitev nas samih in slovenskega naroda Materi Božji. Izročitev pomeni 
potrditev naše zvestobe Bogu in Božji Materi Mariji ter je hkrati prošnja za 
poglobitev vere in moralno prenovo slovenskega naroda. 

Sveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila, 

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. 

Petrovška  Marijina bazilika vabi  v četrtek, 15. avgusta, na  praznik 
Marijinega vnebovzetja k mašam, ki bodo ob 6.30., 8.00, ob 10.00 uri (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. Pri vseh mašah bo 
priložnost za sveto spoved.  
V sredo, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19.30 uri, bodo slovesne 
večernice z mašo in procesijo z Marijino podobo in lučkami.  

ORATORIJ 2013:   BOG JE Z NAMI  

bo od 26. do 31. avgusta. Letošnja zgodba se odvija v Narniji, domišljijski 
deželi,  spremljali pa bomo potovanje posadke na ladji Jutranja.     

ŽUPNIJSKO ROMANJE 2013  
bo v soboto, 24. avgusta . Poromali bomo h Gospe Sveti in se spotoma ustavili še 
v Globasnici ter pri  sv. Emi.  Prispevek za romanje znaša 20,00 €.  Odhod avtobusa 
izpod stopnic ob 7. uri.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. avgust 

19. nedelja med letom 

Klara, redovna ustanoviteljica 

     800  †† Angela in Mirko Krumpačnik 
   930   za s. Maro 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 12. avgust 
Ivana Šantalska, red. 

   800    za rajne sorodnike 
1800   na čast materi Božji v zahvalo 

TOREK, 13. avgust 
Poncijan, pap., muč. 

  800   v zahvalo za 8. obl. poroke in blag. v družini  
1800   v dober namen 

SREDA, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, mučenec 

     800   †† Ivo, Barbara in Jožef Herič 
1800    † Janko Babič 

ČETRTEK, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

- veliki šmaren 

Tarzicij, mučenec 

     800  †† Marija in Anton Podrgajs 
  930   †† starši, brata Jože in Milan Bobnič,  
              svak Milan in Tadej 
1800   †† Gusti Kaučič, Avgust in Marija                                                                                                                                                                                                                                                  
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: †† Marija in Jože Kopinšek  

PETEK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

     800   †† starši Jurkovšek in Podbreznik 
 1800   †† starši Amalija in Tanja Zalokar  
                 in Janko Jerčin  

SOBOTA, 17. avgust 
Evzebij, papež, muč.  

  800    † Ivan Vampelj 
1800  † Marija Kopinšek, obl. 

NEDELJA, 18. avgust 

20. nedelja med letom 

Helena (Alenka), cesarica 

     800  † Marjan Jazbec 
   930   † Jože Marodi 
1800   † Bogdan Menih 
1030   Tremerje: †† Ludvik Lešek 
                                   ter Angela in Ivan Skale 
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