
26. januar
NEDELJA

3. med letom
svetopisemska

630 Za žive in + farane
Na čast in slavo Sv. Trojici za ljubezen
Za zdravje družine Visinski

800

1000

27. januar
PONEDELJEK

Angela Merici rd. ust.

730 Za + Maksa in Katarino Kramberger

28. januar
TOREK

Tomaž Akvinski c. uč.

730 Za + Jožeta in starše Lamperger, Katico in Ivana Javernik

29. januar
SREDA

Frančišek Zirano muč

730 Mariji v priprošnjo za mir in uspešno operacijo na očeh

30. januar
ČETRTEK

Hiacinta Mariscotti III. red

1800 Za + Marijo Cafuta

31. januar
PETEK

Janez Bosko rd. ust.

1800 Po namenu za ozdravitev
Za + Veroniko Mikolič (653)

1. februar
SOBOTA

Brigita Irska opatinja

730 Za + Elizabeto in Janeza Pepelnik

2. februar
NEDELJA

JEZUSOVO DAROVANJE
S V E Č N I C A

630 Za žive in ++ farane
Za + Marijo, obl., Alojza, Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar, Ivota

Ozimka in ++ sor. Vuk-Osenjak
Za + Karla Roberja in Marijo

800

1000

- Februarja bodo nedeljske maše ob 8. in 10. uri v romarski hiši – Marijina dvorana.
- Prihodna nedelja je tudi praznik Jezusovega darovanja ali svečnica. Pri vseh mašah bo

blagoslov sveč; sveče bomo priskrbeli.
K deseti maši posebej vabimo dedke in babice; otroci (vnuki, vnukinje) zanje pripravljajo
program in pogostitev.

- Januar je mesec verskega tiska. Vabimo, da se naročite (Družina, Ognjišče …) oziroma
obnovite naročnino. Danes je nova št. Družine, Ognjišče, Mavrica …

- Naši rajni: BRANKO KOSTEVŠEK, Stogovci 57a. Nocoj ob 18.00 bo v zimski kapeli molitev
za pokojnega, jutri ob 15.00 pogreb v Lovrencu. Gospod, daj mu večni pokoj …

- V pripravi na izbiro novih ŽPS, ki bo v marcu, molimo: za modro izbiro članov →

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
26. januar 2020



Molitev za modro izbiro članov
župnijskega pastoralnega sveta

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.


