
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

16. oktober
PONEDELJEK

Marjeta Alakok devica, redo.

700
Za otroka po namenu

Za zdravje
V zahvalo in priprošnjo za zdravje -2

17. oktober
TOREK

Ignacij Antiohijski škof, muč.

700
Božji Materi v zahvalo za zdravje po namenu

Za + starše Pirnat in Ropič
Za + sorodnike Barbaro, Marijo in vse Medvedove iz Cirkovc

18. oktober
SREDA

Luka evangelist

700
Za + Minoritskega reda in za dobrotnike po namenu

Za zdravje v družini
Po namenu župnij Studenice – Makole (203)

19. oktober
ČETRTEK

Obl. posvetitve maribor. stolnice

700 Na čast sv. Trem nadangelom po namenu

Za + družine Rasteiger
Za + Tilko in Franjota Plaznik1800

20. oktober
PETEK

Jakob iz Strepe škof

700 Po namenu družine Bohorič
Za + Mihaela in Ivanko Strašek in Francko Gobec
Za spravo odnosov1800

21. oktober
SOBOTA

Uršula devica, mučenka

700 Za + Antona Nemca (389)
Za + Jožeta Omana, 30. dan
Za + Antona (223) in Stanka Kozoderc

1000

1800

22. oktober
NEDELJA

29. med letom
MISIJONSKA

630 Za žive in + farane
Za + Ano Prevolšek, Emo, obl. ter vse + Prevolškove
Za + Milko in Janeza Cerovski ter rodbino Čonč
V zahvalo za romanje
JANŽ Za + Marijo Srdinšek, obl.
Za + Pavlo Lešnik, obl. in + starše

800

1000

1100

1600

- Mesec oktober je posebej posvečen molitvi rožnega venca. Beremo 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.

- Prihodnjo misijonsko nedeljo bodo nabirke pri vseh mašah namenjene za potrebe misijonov.
* Ob deseti uri bo v nedeljo zahvalna maša za romanje s ptujskogorsko Marijio Zavetnico v
Španijo. Mašo bo daroval nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl, duhovni voditelj romanja.

- V soboto, 21. okt. bo v Lj. pri sv. Jožefu vseslovensko srečanje ločenih v Cerkvi (glasilo Bazilika).

- V soboto, 28. okt. organiziramo romanje župnijskih sodelavcev – v Prekmurje; zraven
povabljeni tudi družinski člani. Rezervirajte si čas!

- Verski tisk: Tednik Družina! Knjižica Etiopija – dežela sijočih oči (misijoni) … Drugi tisk …
- Gasilci: po osmi in deseti maši bo na trgu predstavitev AED-ja in oživljanja ob zastoju srca.
- Društvo žena Tisa vabi na kuharski tečaj s kuharjem Jakom, na temo sodobne prehrane. Tečaj

bo v četrtek, 19. okt. ob 17. uri v domu krajanov in gasilcev Ptujska Gora. Lepo vabljeni!

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
15. oktober 2017


