
8. oktober
NEDELJA

27. med letom

630 Za žive in + farane
Za + Alberta Skledarja, obl. + iz družine Skledar, Marijo

2 Jožeta in Petra Korez ter + iz družin Korez – Prevoljšek
Za + Ivana, obl. in Nežiko Gajšt ter vse + Novakove
Za + Dušana Kolariča (144)

800

1000

1600

9. oktober
PONEDELJEK

Abraham in Sara sp očak in žena

700
Za + starše Šket in Ivančič, Vincenca Murka in Marka Ivančiča
Za hčerko Vesno po namenu

Po namenu Makole Studenice (202)

10. oktober
TOREK

Danijel in tov. mučenci I. reda

700
Za + Emanuela Ruter-ja po namenu

Za + sestre FBS
Za + Jožefa Šentaka, 2 + starše in v dober namen

11. oktober
SREDA

Janez XXIII. papež

700
Za zdravje na duši in telesu ter za božji blagoslov po namenu

Na čast Jezusovi predragoceni krvi
Za + Henrika Sagadina (353)

12. oktober
ČETRTEK

Maksimilijan celjski mučenec

700 Za zdravje sina Matevža po namenu

Za + Brumen Mirota
Za + Vrtičeve iz Sp. Hajdine pri Roku1800

13. oktober
PETEK

Koloman mučenec

700 Po namenu darovalca za sina
Za + Korže Stankota, obl.
Za + Antona Nemca (388)
Za blagoslov in ozdravitev svakinje

1800

14. oktober
SOBOTA

Kalist papež mučenec

700 Za + Mirana Habjaniča
Za zdravje in v dober namen
Za + Antona Marinšek in sor. ter v zahvalo za 40 let življenja
Za zdravje in v dober namen

1000

1800

15. oktober
NEDELJA

28. med letom
Terezija Velika (Avilska)

630 Za žive in + farane
Za srečo in zdravje v družini Fijavž in Potočnik
Za + Mileno Leskovar in Milana, obl.
Za + Rajka Meška in + iz družine Zafošnik

800

1000

1600

- Mesec oktober je posebej posvečen molitvi rožnega venca. Beremo tudi Šentvoršce –
oktobrska razmišljanja, ki so jih pripravili zakonci, tudi iz naše župnije. Vabljeni k oktobrski
pobožnosti! Na RO so šentvoršce vsak večer ob 19.35.

- V petek dopoldne bo čiščenje bazilike – pred fatimskim praznovanjem; čiščenje bo od 10. – 12.
ure. Lepo prosimo za pomoč!

- Praznovanje fatimske stoletnice in obletnica fatimske Marije romarice, ki je bila lani na ta
dan, 13. oktobra, na Ptujski Gori, bo v petek zvečer:

o ob 17.00 molitveno srečanje … gostje: glasbenik Antonio Tkalec, p. Janez Ferlež …
o ob 18.00 somaševanje, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl

po maši procesija s kipom Fatimske Božje Matere po romarski poti (v primeru slabega
vremena bo procesija v baziliki na primeren način). Prisrčno vabljeni!

- Vseslovensko fatimsko praznovanje bo v Stični naslednji dan, v soboto, 14. 10.
Verski tisk: Tednik Družina! Revija Prijatelj (bolniki); Med nami … Drugi tisk …

- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
8. oktober 2017


