OBVESTILA - VABILA

Oklici: Zakrament svetega zakona
želita skleniti Leon Podpečan, Ločica
ob Savinji in Katja Pertinač, Kompole.
Ta teden bo praznik
Marijinega
vnebovzetja.
Polzelani bomo
na predvečer,
14. avgusta, spet
romali v Petrovče.
Ob 19.30 bodo večernice in maša, po
bogoslužju v cerkvi pa še procesija z
Marijino podobo in lučkami po vasi.
(Zaradi udeležbe na romanju v torek
zvečer na Polzeli maše ne bo.)
V sredo, 15. avgusta bosta na Polzeli
maši ob 7. in 10. uri, na Gori Oljki ob
15. uri, v Petrovčah pa ob 6.30, 8.00,
10.00 (škof dr. Stanislav Lipovšek),
ob 12.00 (za ostarele in bolne), ob
19.00 (za mlade; novomašnik Ivan
Šumljak, ansambel Dominik).
Pri vseh sv. mašah bo spovedovanje!
PRAZNIK NAŠE LJUBEZNI

Kdo ne bi ljubil Marije, v nebesa vzete?
Marija, vzeta v nebesa, svoje
zveličavne vloge ni odložila.
Z materinsko ljubeznijo se zavzema
za nas, ki še potujemo po tej zemlji.
Zato z ljubeznijo prepevamo njen
magnifikat: 'Moja duša poveličuje
Gospoda.'
(Jožef Smej)
ROMANJE

V soboto , 25. avgusta bo romanje za
vse župnijske sodelavce. Stroškov ni.
Vabljeni! Udeležbo sporočite!

SLOMŠKOVO LETO

Nekaj slovesnosti pred
iztekom Slomškovega leta:
* V nedeljo, 12. avgusta, bodo pri sv.
Križu nad Belimi vodami obeležili
150. obletnico posvetitve cerkve, ki jo
je opravil škof Slomšek. Mašo bo ob
15.00 daroval škof Lipovšek.
* Na Danijelovo nedeljo, 26. avgusta,
bo v celjski stolnici ob 10.00 sv. maša,
povezana z vsebino Slomškovega leta.
* V petek, 31. avgusta bo ob 17.30 v
Šentjurju pri Celju molitvena ura za
duhovne poklice, ob 18.30 pa sv. maša.
* V soboto, 1. septembra, bo v Laškem
ob 19.00 sveta maša, nato bo v atriju
župnišča sledil literarno-glasbeni večer posvečen bl. Slomšku.
* 3. septembra v mariborski stolnici
slovesne večernice in sveta maša.
* 4. septembra ob 17. uri pred mariborski stolnico občinska proslava.
* Od 9. do 13. septembra v Rogaški
Slatini duhovne vaje za duhovnike.
* V sredo 19. septembra, ob 20. uri v
Veliki dvorani SNG v Mariboru svečana
akademija z naslovom Čujte zvoniti.
* 20. septembra ob 18.00 na Ptujski
gori koncert in sveta maša (metropolit).
* 22. septembra na Slomškovi Ponikvi
srečanje učiteljev, vzgojiteljev, staršev
in katehetov. (Škof dr. Peter Štumpf).
* Na Slomškovo nedeljo, 23. septembra,
na prostoru pred stolnico ob relikvijah
blaženega A.M. Slomška ob 14. 30 molitveno pričevalno srečanje. Program
bodo vodili sodelavci radia Ognjišče.
Ob 16. uri bo slovesna sveta maša.
(Somaševanje slovenskih in sosednjih
škofov bo vodil apostolski nuncij v
Sloveniji msgr. dr. Juliusz Janusz.

