
20. januar
NEDELJA
2. med letom

630 Za žive in + farane
Za + Marijo Gajšt (796)
Za + očeta Antona Kralja

800

1000

21. januar
PONEDELJEK
Neža devica mučenka

700 Za + Jožefa Šentaka, 2 + starše ter rodbino Vedlin po namenu
Po namenu

22. januar
TOREK

Vincenc mučenec

700 Za + Vincenca Karneža (145) po namenu
Za + Marijo Predikaka, 8. dan

23. januar
SREDA

Henrik duhovnik

700 Za + Angelo Turkuš, moža Janeza in sina Mitjana po namenu
Na čast Sv. Duhu po namenu

24. januar
ČETRTEK

Frančišek Saleški škof uči

700 Za Božji blagoslov in Marijino varstvo v družini Zakelšek
Za + Matildo Galun (41)
Za + Moniko Bogme (571)1800

25. januar
PETEK

SPREOBR. AP. PAVLA

700 Na čast Materi Božji v zahvalo
Za + Marijo Šajtegel (754)
Za + Alojza Dajnko, obl.1800

26. januar
SOBOTA

Timotej in Tit škofa

700 Za + p. Antona Ogrinca (133)
Za + Vladimira Streleca (169)
Za + Marijo Mally (962)1800

27. januar
NEDELJA (3.m.l.)

SVETEGA PISMA

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in +++ sor. Vuk-Osenjak
Za + Jožkota Lampergerja, obl., starše Katico in Ivana Javernik, po nam.
JANŽ za + starša Marijo in Antona Plajnšek, Karla in Marijo

Lozinšek in Stanka Srdinšek

800

1000

1100

- Od petka, 18. do naslednjega petka, 25. januarja poteka Teden molitve za edinost kristjanov.
Vabljeni k mašam in molitvi za krščansko edinost!

- V petek, 25. jan. bo po večerni maši srečanje za bralce Božje besede pri bogoslužju. K
odkrivanju globin Božje besede nas bo popeljal p. Milan Holc. Tudi drugi lepo povabljeni!

- Na SP-semsko nedeljo (27. 1.) blaci Božje besede v Cerkvi in vsi bralci SP vabljeni na
škofijsko srečanje v mariborsko stolnico, ob 15. uri.

- Blagoslov domov po župniji je pri kraju. Hvala za srečanja, skupno molitev ter vaše darove!
- Verski tisk: Družina! Brat Frančišek! Drugo … Knjiga: ANGELI … p. J. Šamperl, 14,90 €

- Bliža se praznik Jezusovega darovanja v templju – SVEČNICA, ki je zadnji izmed božičnih
dogodkov. Jezusovo darovanje zaznamujeta posebej dve osebi, kakor ju omenja evangelij:
starček Simeon in prerokinja Ana, predstavnika starejših ljudi.
Na ta praznik (letos v soboto) še posebej prisrčno vabimo dedke in babice in sicer k sveti maši
ob 10. uri. Pri njej se bodo otroci s pesmijo in besedo ter majhno pozornostjo zahvalili starim
staršem, ki storijo veliko dobrega svojim vnukom. Dandanes, ko so mame in očetje prezaposleni
in utrujeni od skrbi, prav stari starši pomagate in poskrbite za vnučke. Ob delu, učenju in igri
jim posredujete tudi svojo izkušnjo vere, z njimi molite in tako pomagate vzgajati. Sveta maša,
po njej pa še kratek program bo v Marijini dvorani.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
20. januar 2019


