
9. februar
NEDELJA
5. med letom

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

800

1000

10. februar
PONEDELJEK
Sholastika redovnica

730 Po namenu darovalke

11. februar
TOREK

Lurška Božja Mati

730 Za + Franca Frasa

12. februar
SREDA

Evlalija mučenka

730 Za + Milko in Ivana Belc
VOJAŠNICA CELJE Za vojake in družine1400

13. februar
ČETRTEK

Jordan Saški redovnik

1800 Mariji v priprošnjo za mir in uspešno operacijo na očeh

14. februar
PETEK

Valentin (Zdravko) muč

1800 V zahvalo in za blagoslov

15. februar
SOBOTA

Klavdij redovnik

730 Mariji v priprošnjo za mir in uspešno operacijo na očeh

16. februar
NEDELJA
6. med letom

630 Za žive in ++ farane
Za 2 + Ivana, Magdaleno in Marjanco Verdenik in rodbino
Za + Margareto Dolšak (527)

800

1000

- Hvala ekipi za pospravljanje jaslic, čiščenje bazilike, zimske kapele, dvigala …
- V ponedeljek, 10 FEB 2020, bo ob 17.30h redno mesečno srečanje prostovoljcev Župnijske

Karitas. Lepo vabljeni tudi novi sodelavci – geslo novega celovško-krškega
škofa je: Deus Caritas est – Bog je ljubezen. Zbrali se bomo v samostanski obednici.

- V petek, 14. v tem mesecu, vabljeni k molitvi za moralno prenovo našega naroda; ob 17.30
pred Najsvetejšim, ob 18.00 sv. maša.

- Ministranti so po pošti prejeli vabilo na duhovne vaje v času šolskih počitnic. Vabljeni tudi
drugi otroci – Vabilo je pod korom. Izpolnjene prijavnice, podpisane s strani staršev, prinesite
p. Vitu.

- V sredo, 12 FEB 2020, bo v našem samostanu Provincialni dan slovenskih minoritov. Naše
delo priporočamo v vašo molitev.

- Verski tisk: Družina! Prijatelj! …

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
9. februar 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.

-


