
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

3. februar
PONEDELJEK

Blaž škof-muč

730 Za + Vikico, obl. in Karla Pečnika

4. februar
TOREK

Gilbert red. ust

730 Za Janeza Sajka (521)
Za + Franca Frasa
VOJAŠNICA SLOV. BISTRICA Za vojake in družine1400

5. februar
SREDA

Agata dev-muč

730 Mariji v priprošnjo za mir in uspešno operacijo na očeh

6. februar
ČETRTEK I.

Peter Krstnik, Pavel Miki muč

1800 Za + Terezijo in Franca Volavšek

7. februar
PETEK I.
Koleta red

1800 Za + Mihaela Straška in Francko Gobec

8. februar
SOBOTA I.

Hieronim red
SLOV. KULTURNI DAN

730 Za + Marijo, obl., Lovrenca, Mirkota in Terezijo Zajšek

9. februar
NEDELJA
5. med letom

630 Za žive in ++ farane
Za zdravje in uslišanje prošnje
Za + Edvarda Frangeša in rodbino

800

1000

- Hvala za darove pri današnjem ofru!
- Jutri na god sv. Blaža bo obred blagoslova grla. * popoldne pospravljanje jaslic in čiščenje bazilike
- Ta teden so prvi dnevi v mesecu – vabljeni: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne

poklice; prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; sobota po prvem petku – srce Marijino.
- V pripravi na izbiro novih ŽPS, ki bo 22. marca, molimo: za modro izbiro članov:

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.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
2. februar 2020


