
13. oktober
NEDELJA
28. med letom

Edvard kralj

630 Za žive in ++ farane
Za + Alberta Skledarja, obl., Slavico, Štefana in Marijo Skledar,

2 Jožeta in Petra Kores
Za + Vincenca Karneža (157)
Za 2 + Jožeta in Amalijo Hohler ter Ivanko Višnar

800

1000

1600

14. oktober
PONEDELJEK

Kalist I. papež

700 V priprošnjo za srečno rojstvo
V zahvalo, za zdravje in v dober namen1800

15. oktober
TOREK

Terezija Avilska red-c.uč

700 Za + Franceljna in starše Erinc
Za ++ Janjo, Vesno, Martino in Ano Zabukovšek (473)

16. oktober
SREDA

Marjeta redovnica

700 V slavo, zahvalo in čast sv. Jožefu

17. oktober
ČETRTEK

Ignacij Antiohijski šk-muč

700 Za zdravje Mateje
Vojašnica Murska Sobota: za vojake in družine
Za + Marijo Janžekovič in zdravje

845

1800

18. oktober
PETEK

Luka evangelist

700 Za + Matildo Galun (55)
Po namenu1800

19. oktober
SOBOTA

Pavel od Križa duh

700 Za + Silvo, 12. obl., nečaka Tonija in starše Trantura
Za vse družine
Za ++ sor. iz družin Širovnik, Grizold, Tjűkajev in Krivec

1000

1800

20. oktober
NEDELJA
29. med letom
m i s i j o n s k a

630 Za žive in + farane
Za + Alojza Krivca (247)
Za + Mileno Leskovar, obl. in + brata Milana
Za zdravje in družinsko srečo

800

1000

1600

- Danes po osmi maši bo izlet družin otroškomladinskega pevskega zbora (OMPZ).
-

- Oktober je mesec rožnega venca. Pred mašo ga redno molimo; poživimo to bogato molitev v
družinah. Pri mašah prebiramo nove Šentvoršce, SVETO-PISEMSKE LIKE, katerih avtor je
+ p. Milan Holc. * Knjigo Šentvoršce lahko kupite, cena 14.90 €.

- Jutri, 14. v mesecu molimo za moralno prenovo našega naroda; ob 17.00 molitev pred
Najsvetejšim, ob 18.00 sv. maša.

- V torek, 15.10. ob 18.00, srečanje prostovoljcev Župnijske Karitas v samostanski obednici.
- Za romanje v Krašič (Hr), v soboto, 19. oktobra je še nekaj prostih mest. Navodila za romarje:

o Odhod avtobusa ob 6.30 z velikega parkirišča
o Imejte s seboj dokument za prestop državne meje (veljavni potni list ali osebno izkaznico)
o Tudi kak zložljivi stolček ne bo odveč
o Na romarskem kraju (srečanju) bo možno kupiti topli obrok za 5 €.

- Verski tisk: Družina! … Drugi tisk.
- Rajni: BUTOLEN FRANC, Stogovci 37; pogreb je bil minuli petek. Gospod, daj mu večni pokoj

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
13. oktober 2019



Z namenom obuditve misijonske zavesti kristjanov po vsem svetu je papež Frančišek
letošnji mesec oktober razglasil za izredni misijonski mesec. V sklopu tega dogodka se
bodo v oktobru po svetu odvijale številne dejavnosti. Tako bo tudi pri nas, zato ste lepo
vabljeni na prihajajoče dogodke.


