
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

9. marec
PONEDELJEK

Frančiška Rimska red

730 V zahvalo, čast in vodstvo Sv. Duha

10. marec
TOREK

CELODNEVNO ČEŠČENJE
S R T

800 Za + Branka Kostevška (667)
Za + Veroniko Mikolič (655)
Za + Angelo Fekonja (613)
Za + Margareto Dolšak (526)

1000

1800

11. marec
SREDA

Benedikt škof

730 Za + Francija Frasa
Za + Janjo, Vesno, Martino in Ano Zabukovšek (683)

12. marec
ČETRTEK

Doroteja mučenka

900 VOJAŠNICA MS: Za vojake in družine
V čast Mariji za zdravje Marinke Širec in družino ter dru. Šlogar1800

13. marec
PETEK

Obl. izvolitve pp. Frančiška

1800 Za + Štefana Tekmeca, 1. obl.
Za + p. Milana Holca (336)

14. marec
SOBOTA

Matilda kraljica

730 Za + Vladimira Streleca
Za duhovno in moralno prenovo slov. naroda1800

15. marec
NEDELJA

3. postna

630 Za žive in ++ farane
Za + Margareto, Janka in Janeza Dolšak (250)

Za + Rudolfa Bukoviča, obl., Rozalijo in Franca Bukovič, Marijo
Marinič, Branka Vidoviča in Antona Letonja

Za + Janeza in Marijo Glaser
Za ++ starše Rozino in Andreja Lampret, starše Jeza in rodbino (681)

800

1000

1600

- 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 družine veroučencev 1. – 4. r.). Po
križevem potu, ob 16.00 je romarska maša.

- V torek, 10. marca je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja SRT. (spored v glasilu Bazilika).

- V soboto, 14. v mesecu vabljeni k molitvi za duhovno in moralno prenovo našega naroda; ob
17.00 pred Najsvetejšim, ob 18.00 sv. maša.

- Napovedano vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov, v soboto, 14. 3. v Slivnici, zaradi
prihajajoče prepovedi večjih srečanj v zaprtih prostorih, preloženo.

- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Revija Praznična.

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
8. 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.


