
30. april
3. VELIKONOČNA

NEDELJA
Pij V. papež

630 Za žive in + farane
Za 2 + Štefana Gluhak, Ludvika, Ljudmilo, Ivanko in Martina

Čančer; obl. za + moža Štefana in očeta Martina
Za 2 + starše Karneža, Amalijo in Franca Selinšek, Veroniko in

Franca Kamenšek
Za + Karolino Sajko (121)

800

1000

1600

1. maj
PONEDELJEK
JOŽEF DELAVEC

700 Za + Matjaža Samastur, 10. obl. po namenu
Na čast G. M. B. v zahvalo, srečno zadnjo uro in milostno sodbo
Za + Jožefa Stamermana in sorodnike Pulko1900

2. maj
TOREK

Atanazij Veliki škof, učitelj

700
Za zdravje in srečo v družini po namenu
Za + starše Ferdinanda in Ano Krček, brata Emila in Tončeka,

stare starše Jurgec in stare starše Krček
Po namenu (57)

3. maj
SREDA

Filip in Jakob apostola

700
V dober namen po namenu
Gorski M. B. v zahvalo
Po namenu (58)

4. maj
ČETRTEK I.
Florjan mučenec

700 Za + Franca in starše Prevolšek in starše Bergoč po namenu
Na čas M.B. in priprošnja za božjo milost v borbi proti silam teme
Za duhovniške, redovniške in misijonarske poklice1900

5. maj
PETEK I.
Gotard škof

700 Za + Marijo Šeliga (975) po namenu
Za dušno in telesno zdravje
Za + Rinc Franca in starše1900

6. maj
SOBOTA I.
Dominik Savio

700 Za + Mihaela in Ivanko Strašek in Francko Gobec
Za + Marijo Širec (111)
V zahvalo blaženi D. M. za zdravje in vse dobro v družini
Za + Marka Kaca

1000

1900

7. maj
4. VELIKONOČNA

NEDELJA
duh. poklicev – Dobrega Pastirja

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in + sor. Vuk–Osenjak
Za + Frančiška (84) in Marijo Haložan
Za + Julijano in Vinka Škrabl

800

1000

1600

- Ta teden je Teden molitve za duhovne poklice. Vsak dan bomo pri bogoslužju molili za
duhovne poklice; zvečer ob 1900 (maša & šmarnice) bodo molitev oblikovale skupine. Spored →

- V tem tednu so tudi prvi dnevi: četrtek pred prvim petkom …; prvi petek vabi Srce Jezusovo,
čez dan obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino. * V pripravi na praznik Fatimske M.B.
(13. maja) od januarja do maja obhajamo pobožnost petih prvih sobot na fatimski način; tudi za
spovedovanje je poskrbljeno. Vabljeni!

- V maju in naslednje mesece so sv. maše v soboto tudi ob 10. uri. Vabljeni!
- Jutri, 1. maja začnemo šmarnično pobožnost; zjutraj za odrasle, zvečer za otroke (tudi drugi).
- V sredo zvečer bo seja ŽPS. Člani vzemite dnevni red (zakristija)!
- Bralci, vzemite razpored branja (zakristija)!
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Drugi tisk …
- Naši rajni: DERVIŠI ARUN, Ptuj (Ptujska Gora – Dvoršna). Gospod, daj mu večni pokoj…
- Prejeli ste letak … (povabi k skupni molitvi … po molitvi spodbuda za molitev doma)

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
30. april 2017



Molitev v cerkvi pri bogoslužju (1900) oblikujejo skupine
ponedeljek (1. 5.) bogoslužni sodelavci – bralci, ministranti
torek, (2. 5.) bogoslužni sodelavci – pevci ter Žu. karitas
sreda (3. 5.) Župnijski pastoralni svet
četrtek (4. 6.) družine birmancev
petek (5. 6.) družine prvoobhajancev
sobota (6. 5.) mladi – animatorji


