
28. januar
NEDELJA

SVETEGA PISMA
4. med letom

630 Za žive in + farane
Gregorjanska – 26 … za + Marijo Kerč, roj. Zupan
Za + Antona Brumca, obl., Pavlo Korošec, Romana Topolovca
JANŽ Za + p. Gavdencija Skledarja (526)

800

1000

1100

29. januar
PONEDELJEK

Valerij škof
700

Za + Žepek Marijo (375) po namenu
Gregorjanska – 27 …
Za + Žepek Vincenca (378)

30. januar
TOREK

Hijacinta Mariscotti tretjer.

700
Za + Robin Antonijo (383) po namenu
Gregorjanska – 28 …
Za + Robin Vincenca (385)

31. januar
SREDA

Janez Bosko ustan. salezij.

700
Po namenu darovalca za + sorodnike in duše v vicah po namenu
Gregorjanska – 29 …
Za + Grmek Ivana (417)

1. januar
ČETRTEK I.

Brigita Irska opatinja

700 Gregorjanska – 30 … po namenu
Za duhovniške redovniške in misijonarske poklice
Za + Elizabeto, obl. in Janeza Pepelnik1800

2. februar
PETEK I.

JEZUSOVO DAROVANJE
S V E Č N I C A

800 Za + Vilija Angela (161)

Za mater Marijo Zelenko, očeta Franca in sor. Zelenko-Lovrenčič
Za + Margareto Dolšak (505)
Za + Maksa Planinca (343)

1000

1800

3. februar
SOBOTA I.

Blaž škof mučenec

700 Po namenu darovalca po namenu
Za + Jožefa Šentaka, 2 + starše in Mariji v zahvalo
Za + Viktorijo, obl. in Karla Pečnik1800

4. februar
NEDELJA
5. med letom

630 Za žive in + farane
Za + Marijo, obl., Alojza, Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in

sorodnike Vuk-Osenjak
Za + Franca Širovnika in starše

800

1000

- Na praznik Jezusovega darovanja – svečnico so sv. maše po prazničnem sporedu: ob 8.00,
10.00 in 18.00; zvečer vabljene družine, otroci. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.
Po večerni maši sledi srečanje za bralce … p. Milan Holc. Vabljeni tudi drugi!

- V soboto, na god sv. Blaža bo pri jutranji in večerni maši obred blagoslova grla (blažev žegen).
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Mavrica! … Drugi tisk …

Januar je mesec verskega tiska … obnovimo naročnino; vabljeni novi naročniki …!
- Ta teden so prvi dnevi: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice; prvi petek -

tokrat je na svečnico, čez dan obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino.
Od januarja do maja na Ptujski Gori obhajamo pet prvih sobot na fatimski način; po jutranji
maši nadaljujemo z molitvijo pred Najsvetejšim. Prisrčno vabljeni!

- Romanje v Rim in Vatikan, od 1. do 3. marca '18 ob službenem obisku slovenskih škofov pri
papežu – »Ad limina«. Posebna zanimivost tega romanja za nas je, da bodo škofje papežu
podarili podobo Ptujskogorske Marije Zavetnice, relief v zmanjšanih dimenzijah (60 x 84 cm).
Prisrčno vabljeni! Program romanja je na voljo pod korom.

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