
10. december
NEDELJA
2. adventna

630 Za žive in + farane
Za + Jožefa Šentaka, obl.
Za + Kristino Butolen

800

1000

11. december
PONEDELJEK

Damaz I. papež

700
Za razumevanje v družini in prošnja, da hči zanosi po namenu

Za + Marijo Fajfar, obl.
Za + p. Gavdencija Skledarja (523)

12. december
TOREK

D. M. iz Guadalupe

700
Za + sestre FBS po namenu

V dober namen za zdravje in varstvo
Za + Kristino Butolen (409)

13. december
SREDA

Lucija devica mučenka

700
Mariji v priprošnjo za otroka po namenu

Za zdravje moža
Za + Henrika Sagadina (357)

14. december
ČETRTEK

Janez od Križa duhovnik učitelj

700 Za + Marjana Karba, + starše in rodbino po namenu

Za blagoslov in srečo v zakonu zakoncev Pompe (465)
Za + Frančiška Haložana (10), obl. in Marijo1800

15. december
PETEK

Antonija, Krizina… Drinske muč.

700 Za + starše Žunič in ves + rod po namenu

Za + župnika Karla Vogrina (368)
Na čast sv. nadangelu Mihaelu za rešitev situacije1800

16. december
SOBOTA

David kralj
Božična devetdnevnica – 1

700 Na čast sv. nadangelu Mihaelu za rešitev situacije
Po namenu za srečno zadnjo uro
Za + Antona Kozoderca (225) in + Stanka
Za + Maksa Planinca (341)

1800

17. december
NEDELJA
3. adventna

Božična devetdnevnica – 2

630 Za žive in + farane
Za + Ivano, obl, Gregorja, Franca in Marijo Ulčar in + sor.

Ulčar-Strašek
Za + Ivanko, Matildo, obl., 2 Franca Rodošek, Martina Fureka

in vse + sorodnike

800

1000

- V soboto, 16. dec., je začetek božične devetdnevnice. Vsak večer oblikuje določena skupina –
prvi dan družine veroučencev 7., 8. in 9. razreda in mladina. Lepo povabljeni!

- V četrtek je 14. v mesecu, ko molimo za moralno prenovo našega naroda; ob 17.00 molitvena
ura pred Najsvetejšim, ob 18.00 redna večerna maša. Vabljeni!

- Prihodnja tretja adventna nedelja je posebej v znamenju priprave na praznik Jezusovega rojstva.
V tem duhu bo pri mašah spokorna pridiga; lepo vabljeni k sv. spovedi …!

- Verski tisk: Družina! Drugi tisk … Koledar 2018!
- V pisarni: DRUŽINSKA PRATIKA!

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
10. december 2017


