
1. marec
NEDELJA

1. postna

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.

Vuk-Osenjak
Za + Viktorja Gajserja, obl., rodbino Gajser in Perko
Za + Stanislava in Kristino Toplak

800

1000

1600

2. marec
PONEDELJEK
Neža Praška devica

730 Za + Francija Frasa
Za + Janeza Sajka (522)

3. marec
TOREK

Kunigunda cesarica

730 Za + Majdo Derviši (109)
Za + p. Alojza Klemenčiča
VOJAŠNICA SLOV. BISTRICA Za vojake in družine1400

4. marec
SREDA

Kazimir kralj

730 Za + Jožefa Šentaka in Mariji v zahvalo

5. marec
ČETRTEK I.
Hadrijan mučenec

1800 Za svetost duhovnikov
Za + Marto Tikvič

6. marec
PETEK I.
Julijan škof

1800 Za + Mihaela in Ivanko Strašek ter Francko Gobec
Za + Ivano Potočnik (547)

7. marec
SOBOTA I.

Perpetua in Felicita muč

730 V zahvalo Gorski MB in zmago Brezmadežnega Marijinega srca
Za + Marijo Potočnik (284)

8. marec
NEDELJA

2. postna

630 Za žive in ++ farane
Za + Karla in Marijo Rober (563)

Za + Staneta Severa
Za + Rozalijo, Štefana in Mirana Fišer ter Jožefa Kampla

800

1000

1600

- Ta teden so prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – molimo za duh-red-mis. poklice
(ŽK); prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; sobota po prvem petku – Srce Marijino.

- Križev pot v postnem času: v petek ob 17.30 (pred večerno mašo), v nedeljo 9.40 (pred deseto
mašo), popoldan ob 15.00 po romarski poti miru (danes bralci). Po križevem potu, ob 16.00
romarska maša.

- Danes povabljeni k ogledu obnove objekta »stara pošta«, kjer se ureja nova veroučna učilnica
ter v podstrešju večnamenski prostor …

- Hvala za darove pri današnjem ofru!
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! …

- V pripravi na izbiro novih ŽPS, ki bo 22. marca, molimo za modro izbiro članov: →

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
1. marec 2020



Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,

dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah

po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje

in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,

pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.


