
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

23. oktober
PONEDELJEK

Janez Kapistran du. I. reda

700
Za + iz družine Krivec po namenu

Po namenu
V zahvalo

24. oktober
TOREK

Anton M. Klaret red. ustan.

700
Po namenu po namenu

Za uspešno operacijo in zdravje v družini
Za + Aruna Dervišija (184)

25. oktober
SREDA

Darinka mučenka

700
Po namenu po namenu

Po namenu za zdravje
Po namenu župnij Studenice – Makole (204)

26. oktober
ČETRTEK

Bonaventura iz Potenze
duhovnik I. reda

700
Po namenu po namenu

Prošnja in zahvala Gorski Mariji za zdravje v družini ter za
moža in očeta Leopolda Arka

V zahvalo Mariji za uspešen magisterij hčerke, za blagoslov ter
telesno in duševno zdravje v družini1800

27. oktober
PETEK

Sabina Avilska mučenka

700 Za zdravje in mir v družini
Za + Kristino Butolen (404)
Za + Romana Topolovca (847)1800

28. oktober
SOBOTA

Simon in Juda Tadej apostola

700 Za + Antona Nemca (390)
Za + starše Milana in Ivanko Krek ter Stanislava Seliškar
Po namenu in v zahvalo Božji Materi

1000

1800

29. oktober
NEDELJA

30. med letom
žegnanjska

630 Za žive in + farane
Za + Milana Streleca ter Jakoba in Angelo Mesarič
Za + Marijo Avguštin, obl.
Za + Dušana Kolariča (145)

800

1000

1600

- Vabljeni k oktobrski rožnovenski pobožnosti …!
- Danes bo sv. mašo ob 10. uri bo daroval nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl, v zahvalo za

romanje s ptujskogorsko Marijo Zavetnico v Španijo.
- V soboto, 28. okt. romamo župnijski sodelavci – v Prekmurje; povabljeni tudi družinski

člani. Program romanja je na vabilu, ki ste da prejeli. Prosimo, da udeležbo potrdite do srede!
- Prihodnjo nedeljo bodo pritrkovalci iz župnije Smlednik pred in po osmi in deseti maši

pritrkovali …
- Verski tisk: Tednik Družina! Revija Mavrica! Knjižica Etiopija … - Naročila spominov!
- V petek 27. oktobra je molitveni dan za mir v duhu Assisija …
- V soboto, 28. okt. obhajamo Duh Assisija – Podaj Mi Roko. Osrednje praznovanje za brate in

sestre Frančiškovih redov bo pri Sv. Trojici v Slov. Goricah. Iz naše župnije se ga bomo
udeležili (delno) v okviru romanja župnijskih sodelavcev. ►    ►

- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu
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- V soboto, 4. 11., po večerni maši (18.45) bomo predvajali film z naslovom Goreči škof.
Dokumentarni film o ljubljanskem nadškofu Antonu Vovku je zrežiral David Sipoš
(ptujčan), scenarij za film pa je napisal Rok Andres. Osrednji motiv filma, ki sicer
predstavi škofovo delovanje, je ravno zažig, ki se je zgodil leta 1952. *Nadškof Vovk je
obiskal tudi romarsko cerkev na Ptujski Gori, in sicer kmalu po njenem ponovnem
odprtju.


