
17. november
NEDELJA
33. med letom

Elizabeta Ogrska red

630 Za žive in ++ farane
Za + Marico, Katico in Janeza Flajs, Jurija in Terezijo Vidovič ter
vse iz družin Vidovič-Flajs
Za + Elizabeto in Janeza Pepelnik
Za + Rudolfa in Marijo Gajšek, dva brata in nečaka

800

1000

1600

18. november
PONEDELJEK

Posvet. bazilik sv. Pe in Pa

700 Za zdravje
Za ++ našega Reda, sorodnike in dobrotnike (nov)

19. november
TOREK
Matilda red

700 Po namenu

20. november
SREDA
Bazilij muč

700 Za zdravje družine Marinšek
Vojašnica Murska Sobota: za vojake in družine900

21. november
ČETRTEK

DAROVANJE DE. MARIJE

700 Za + Metoda Burneski
Za + Ivanko Kupčič1800

22. november
PETEK

Cecilija dev-muč

800 Za + Matildo Galun (55)
Za + Janeza Koresa (512)
Za + Ivano Potočnik (541)
Za ++ starše Ignaca in Marijo Žalik, teto Elizabeto in Janka

Breznikarja
Za ++ cerkvene pevce

1800

23. november
SOBOTA

Klemen I. pp-muč

800
Za + Janeza in Alojzijo Muhič
Za + Marijo Potočnik (280)
Za + Janeza Sajka (518)
Za + Janeza, obl. in Angelo Gajser, 2 brata, sestro, nečaka in sorod.
Za + Margareto Dolšak (248)

1800

24. november
NEDELJA

KRISTUS KRALJ

630 Za + p. Milana Holca (331)
Za + Antona in Marijo Jeza, Stanislava in p. Ludvika Jeza
Za + Vincenca Karneža (158)
JANŽ Za + Rozalijo Bukovič, obl, Rudolfa in Franca, Marijo Marinič

Za žive in ++ farane
Za zdravje in za službo (392)

800

1000

1100

1600

- Danes ob 15. uri bo v župnijski cerkvi Majšperk revija CPZ dekanije Dravsko polje; sodelujejo
tudi naši pevci: ompz in Magnifikat …

- V torek, 19. nov. 2019 ob 18.00 srečanje sodelavcev/prostovoljcev Župnijske Karitas.
- Vabimo nove ministrante in ministrantke.
- Pred začetkom misijona je prav, da temeljito očistimo baziliko; priporočamo se za sodelovanje

v četrtek dopoldne (9.30).
- Verski tisk: Družina! Brat Frančišek! Drugi tisk.

Koledarji 2020: Marijanski 2.50 €; Družinski 0,50 €
- V imenu škofa ordinarija A. Cvikla hvala za današnjo nabirko.
- MISIJON: prvi vikend (22.–24.11.) – program misijona …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
17. november 2019
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Sveta vera bodi vam luč

PETEK, 22. november
Sv. Cecilija devica, mučenka, zavetnica cerkvene glasbe in petja

8.00 Sv. maša z nagovorom za vse
Po maši: srečanje za ovdovele in samske (zimska kapela)

17.30 Križev pot
18.00 Sprejem misijonarjev, maša s petimi večernicami in nagovorom za vse, blagoslov

misijonskih sveč
Po maši: srečanje za ključarje – pobiralce darov, člane in članice ŽPS (Marijina dvorana)

SOBOTA, 23. november
Sv. Klemen, papež, mučenec

8.00 Sv. maša z nagovorom za vse
Po maši: srečanje za člane in članice različnih društev in skupin: gasilsko društvo,
društvo žena Tisa, Rdeči križ, društvo upokojencev, športno društvo, turistično društvo,
društvo vinogradnikov … (Frančiškova dvorana)

16.00 Dramska uprizoritev: Od pastirčka do škofa – A. M. Slomšek, nato pogovor ob čaju
(Marijina dvorana)

17.40 Rožni venec
18.00 Sv. maša z nagovorom za vse

Po maši: srečanje za starejše zakonce, ki so poročeni več kot 20 let (zimska kapela)

NEDELJA, 24. november
Jezus Kristus, kralj vesoljstva

6.30 Sv. maša z nagovorom za vse
8.00 Sv. maša z nagovorom za vse

Po maši: opravilo za naše rajne na pokopališču (na pokopališče bomo šli v procesiji,
tako kot na praznik vseh svetih – med zvonjenjem zvonov – in tam skupaj molili za rajne)

10.00 Sv. maša z nagovorom za vse
Po maši: srečanje za ministrante (zimska kapela)

11.00 Janški Vrh, sv. maša z nagovorom za vse
14.00 Dekanijsko srečanje za prostovoljke in prostovoljce Karitas


