
27. oktober
NEDELJA
30. med letom

žegnanjska

630 Za žive in ++ farane
Za + Marijo Avguštin, obl.
Za + Huberta Špesa, p. Jožeta Krambergerja, p. Toneta Ogrinca in
++ starše Toplak, Špes
JANŽ Za + Marijo Serdinšek
Za zdravje

800

1000

1100

1600

28. oktober
PONEDELJEK

Simon in Juda Tadej apo

700 Za zdravje moža (476)
Po namenu na čast sv. Judu Tadeju

29. oktober
TOREK

Mihael Rua redovnik

700 Za + starše Krek in Seliškar
Vojašnica Cerklje ob Krki: Za vojake in družine1400

30. oktober
SREDA

Marcel mučenec

700 V zahvalo, slavo in čast sv. Jožefu
Za + Ireno Frčec, 8. dan

31. oktober
ČETRTEK I.

Volbenk škof

700 Za Božje varstvo in blagoslov v družini
Za + Mileno Dvoršak
Za + Karla Roberja, 8. dan (556)

1800

1. november
PETEK I.

VSI SVETI
Zapovedani praznik

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in ++ sor. Vuk-Osenjak
Za + sestro Vianejo, Matildo, Berto in Janeza Karneža, Amalijo in

Janeza Jeza, družino Sajko in Sagadin
JANŽ … ?

800

1000

1100

2. november
SOBOTA I.

Spomin vernih rajnih

800 POKOPALIŠČE Za + Franca, Jakoba in Nežko Pišek ter vse Kojčeve
Za + Antona, Ano, brata Cirila in ++ Cebek1800

3. november
NEDELJA
31. med letom
ZAHVALNA

630 Za žive in + farane
Za ++ iz družine Mastnak-Potrč
Za + Franca Butolena ter starše
Za + p. Milana Holca (330)

800

1000

1600

- Ta teden so prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice
(ŽK); prvi petek je tokrat zapovedani praznik vsi sveti; bolnike bomo obiskali dan prej, v
četrtek; sobota po prvem petku – Srce Marijino.
V nedeljo pol ure pred pozno mašo (9.30) bo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice.

- Naročilo spominov prinesite v zakristijo ali žu. pisarno.
- Na praznik vseh svetih bodo maše kot ob nedeljah ter ob 11.00 na Janžu. Obred za pokojne:

ob 14.00 v baziliki spomini, ob 15.00 na pokopališču molitev in blagoslov grobov. Na Janžu ob
11.00 sv. maša in obred za rajne. *V decembru bodo na Janžu sv. maše na sv. večer in na Štefanovo.

- Otroci povabljeni, da prihodnjo zahvalno nedeljo prinesete k blagoslovu košarice s pridelki …
- Pri deseti maši bomo prihodnjo nedeljo obhajali zakonske jubileje.
- V novembru nadaljujemo z romarskimi mašami v nedeljo ob 16.00 …
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Med nami … Drugi tisk.

← Koledarji 2020 (v pisarni): Marijanski 2.50 €; Družinski 0,50 € →
- V okviru Svetovnega dneva po možganski kapi (29. 10.), bo danes po pozni maši predstavitev…

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
27. oktober 2019



Cerkev naklanja v prvih dneh novembra POPOLNI ODPUSTEK za vsak
obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po
namenu sv. očeta (npr. Očenaš).


