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10. avgust 2014 – 31 – 

19. nedelja med letom 

 

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. 

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA V PETROVČAH    

V četrtek, 14. avgusta, na predvečer praznika Marijinega 
vnebovzetja, ob 19.30 uri, bodo v petrovški 
baziliki slovesne večernice z mašo in procesijo z 
Marijino podobo in  lučkami po vasi. V petek, 15. 
avgusta, na  praznik Marijinega vnebovzetja  bodo maše: 
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 (mašuje in pridiga novomašnik Ivan Hrastnik). Igra 
glasbena skupina Dominik. Po maši bo koncert ritmično- 
duhovne glasbe glasbene skupine Dominik.  

Župnijsko romanje bo v soboto, 23. avgusta. Obiskali bomo Brezje, Škofjo 
Loko, Crngrob in samostan karmeličank v Sori, kjer bo ob 16. uri sveta maša. V 
Sori sta dve sestri iz naše župnije, priorica s. Ivana (Metka) Podrgajs in s. 
Darina (Sabina) Jerot. Seveda bo vmes tudi čas za kosilo. Odhod avtobusa ob 
6.30 pod stopnicami. Cena romanja s kosilom je 18 €. 

Vabilo na slovensko – hrvaško srečanje v Ludbreg 

Letošnje, že peto tradicionalno Srečanje slovenskih in hrvaških vernikov, bo 
v soboto 6. septembra v Ludbregu pri Varaždinu, znamenitem romarskem 
središču  Predragocene Jezusove Krvi. Leta 1411 se je v tamkajšnji grajski 
kapeli zgodil evharistični čudež, ko se je posvečeno vino spremenilo v kri. V 
Ludbregu še vedno hranijo monštranco z relikvijami Jezusove krvi. Na to 
romanje se bomo odpravili tudi iz naše škofije.  

Srečanje bomo začeli ob 10.00 s skupno molitveno uro s petjem in pričevanji v 
slovenskem in hrvaškem jeziku. Ob 11. uri bo slovesna procesija z relikvijami 
v slovesni monštranci po ulicah Ludbrega do prostora pred cerkvijo. Sledilo bo 
somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil zagrebški nadškof kardinal 
Josip Bozanić. Pridigal bo celjski škof Stanislav Lipovšek, zbrane pa bo  
pozdravil tudi predsednik SŠK škof Andrej Glavan. S petjem bo med drugimi 
sodeloval mešani cerkveni pevski zbor iz Odrancev. Po maši bo veliko časa za 
prijateljsko druženje, pogovor in okrepčilo.  
Cena romanja je 25 € 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. avgust 

19. nedelja med letom 

Lovrenc, diakon, mučenec 

     800  † Franc Rožič (obl.) 
   930  v zahvalo za življenje s. Mare Vampelj 
          v zahvalo za srečno romanje 
1800   po namenu 
1030   Tremerje:  za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 11. avgust 
Klara Asiška, ustan. klaris 

   800  ni namena 
1800   v zahvalo za uslišano prošnjo za ozdravitev 

TOREK, 12. avgust 
Ivana Šantalska, red. 

     800  ni namena 
1800   †† Franc (obl.) in Frančiška Rožič 

SREDA, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, muč. 

   800    ni namena 
1800   ni namena 

ČETRTEK, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, muč.  

   800   † Janko Babič 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 15. avgust 

MARIJINO 
VNEBOVZETJE  

– veliki šmaren; d.p.d. 

     800  † Marija Podrgajs 
   930  po namenu 
1800   za ozdravitev družinskega debla 
1030   Tremerje:  za župljane in dobrotnike 
1600   Miklavž: po namenu 

SOBOTA, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800    ni namena 
1800  za pravilno odločitev in Božji blagoslov 

NEDELJA, 17. avgust 

20. nedelja med letom 

Evzebij, papež, mučenec 

     800  †† Ivanka Marinko in Ivan Vampelj 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: † Ludvik Lešek 
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