
10. februar
NEDELJA (5.m.l.)
Alojzij Stepinac škof

630 Za žive in + farane
Za + starše Stoklas
Za + Antona Drofenika (594)

800

1000

11. februar
PONEDELJEK

Lurška Mati Božja
svetovni dan bolnikov

700 Za + Jožeta Kamenška Po namenu
Za + Marijo Šajtegel (759)

12. februar
TOREK

Evlalija mučenka

700
Za + Milko in Ivana Belc
Za + Karolino Jurič (975)
Po namenu

13. februar
SREDA

Jordan Saški duhovnik

700
Po namenu (Loče)

Za + Marijo Šajtegel (760)
Po namenu

14. februar
ČETRTEK

Valentin (Zdravko) muč

700 Za + Marijo Šajtegel (761)
Po namenu
Za dušno in telesno zdravje1800

15. februar
PETEK

Klavdij redovnik

700 Za + Marijo Šajtegel (762)
Po namenu
Za + Vincenca Karneža (148)1800

16. februar
SOBOTA

Julijana mučenka

700 Za + Vladimira Streleca (170)
Po namenu
Za + Majdo Derviši (106)1800

17. februar
NEDELJA (6.m.l.)

630 Za žive in + farane
Za + Kristino, obl. in Stanislava Toplak
Za + Margareto in Janka Dolšak (519)

800

1000

- V četrtek je štirinajsti v mesecu, ko molimo za moralno prenovo našega naroda; ob 17.00
molitev pred Najsvetejšim, ob 18.00 sv. maša. Vabljeni!

- Verski tisk: Družina! Mavrica! Drugo …

Na škofijski gimnaziji AMS in Dijaškem domu AMS v Mariboru, bosta prihodnji petek in soboto potekala
informativna dneva. Osnovnošoci, ki se odločate o nadaljevanju svojega šolanja in si izbirate srednjo šolo, ste
lepo vabljeni, da si ogledate življenje in delovanje katoliške gimnazije in dijaškega doma. V dijaškem domu
sprejemajo tudi dijake, ki svojega srednješolskega izobraževanja ne boste nadaljevali na Škofijski gimnaziji.
V kolikor se informativnega dneva ne bodo mogli udeležiti, so lepo vabljeni, da preživijo noč v dijaškem domu
iz četrtka 28. 2. na petek 1. 3. ter nato v petek 1. 3. si dopoldne ogledajo gimnazijo, v kolikor se še zanimajo za
gimnazijo ali pa gredo domov.

Škofijska gimnazija in Dijaški dom obenem vabita na dramsko predstavo Molierove komedije Učene ženske.
V predstavi, ki jo je režiral rektor vikariata Antona Martina Slomška dr. Ivan J. Štuhec, igrajo dijakinje in dijaki
Škofijske gimnazije in Dijaškega doma. Predstava bo v torek, 12. 2. 2019, ob 18.uri v dvorani Zavoda Antona
Martina Slomška.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
10. februar 2019


