OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
26. november 2017
26. november
NEDELJA
JEZUS KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA
sklep cerkvenega leta

27. november
PONEDELJEK
Frančišek Anton Fasani duh I. r.

28. november
TOREK

630 Za žive in + farane
800 Za + Marijo in Jakoba Žunič ter sorodnike
1000 Za + Antona
JANŽ Za + Rozalijo Bukovič, obl., Rudolfa in Franca Golc –
1100
Bukovič, Marijo Marinič in vse + Bukovič-Vidovič-Letonja
Mariji
v priprošnjo za spreobrnjenje sina
po namenu
00
7
Po namenu darovalca za + sorodnike in duše v vicah (476)
Za + brate, sestre, sorod. in dobrotnike Minoritskega reda (IV.)
700

Jakob iz Marke duhovnik I. r.

29. november
SREDA

00

7

Vsi svetniki Frančiškovih redov

30. november
ČETRTEK I.
Andrej apostol

1. december
PETEK I.

700
1800
700
1800

Edmund Campion mučenec

2. december
SOBOTA I.
Bibijana mučenka

3. december
NEDELJA
1. adventna

-

-

Karitas

700
1800
630
800
1000

Za + Branka Levsteka
po namenu
Za + Milana Božička, 10. obl.
Po namenu darovalca za + sorodnike in duše v vicah (477)
Za zdravje vnukov Noah in Lavrine
po namenu
Za + iz rodbine Duh
Po namenu darovalca za + sorodnike in duše v vicah (478)
Za srečno vožnjo sina
po namenu
V zahvalo za zdravje
Za duhovniške, redovniške in misijonarske poklice
Za + cerkvene pevce župnije Ptujska Gora
Za bolno Suzano Materi Božji za zdravje
po namenu
Po namenu darovalca za + sorodnike in duše v vicah (479)
Za + Frančiška (10) in Marijo Haložan
Za spreobrnjenje grešnikov
po namenu
V zahvalo na čast Ptujskogorski Božji Materi za zdravje otroka
Za + Antona Kralja iz Stoperc (396)
Za žive in + farane
Za + Venčeslava Laha in Adolfa Brgleza, 2 + starše in sorodnike
Za + starše in sestro Jager

Danes ob 15.00 bo v župniji Cirkovce srečanje sodelavcev Karitas dekanije Dravsko polje.
Adventne delavnice … - prihodnjo soboto izdelujemo adventen venčke …
Ta teden so prvi dnevi: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice, molitev tokrat
oblikujejo pevci; prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino.
Prihodnjo – prvo adventno nedeljo, 3. dec. nas bo obiskal Miklavž, pri osmi maši …
Verski tisk: Družina! Ognjišče! Mavrica! Koledar 2018!
V pisarni: DRUŽ. PRATIKA!
Bralci nedeljskih beril vzemite razpored (zakristija)!
Ob godu sv. Cecilije (22. nov.), zavetnice cerkvenega petja in glasbe čestitamo vsem pevcem
(starejši, Magnifikat, otroci) in se zahvaljujemo za trud in vztrajnost 'pri opravljanju tako
pomembne službe – pevskega oblikovanja bogoslužja ob nedeljah, praznikih, romanjih in
drugih dogodkih. Naj vam, dragi pevci, Bog nakloni moči in volje … , da ga boste s pesmijo še
naprej radostno slavili in oznanjali.
Deseta maša: Podelitev priznanj za petje: Cvetka Lešnik, 40 let; Jurij Kokol 70 let.
► ► ►
Romarske sv. maše … Hvala!

SPOMINI…

- Molitvena zveza živega rožnega venca …

- Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

Društvo žena Tisa Ptujska Gora vabi na predavanje, 27. novembra ob 18. uri v Dom Krajanov
in gasilcev na Ptujski Gori. Naslov predavanja je »Srčno-žilne bolezni«. Predaval bo Miha
Antonič, dr. med. spec. kardiovaskularne kirurgije
Turistično društvo Ptujska Gora vabi prihodnjo prvo adventno nedeljo k blagoslovu
Velikega adventnega venca ta trgu. Blagoslov bo po končani osmi maši

