
23. februar
NEDELJA
7. med letom

630 Za žive in + farane
Za 2 + Štefana Gluhak, Ludvika, obl., Ljudmilo, Ivanko in Martina

Čančar
Za + Nežiko in Ivana Gajšt ++ Novakove in Frančeka Jeza

800

1000

24. februar
PONEDELJEK

Matija apostol

730 Za + Franca Butolena (529)
Za + p. Leopolda Grčarja

25. februar
TOREK

Valburga opatinja

730 Za + Ivano Potočnik (546)
Za + Štefana Alojzija Ferenčaka

26. februar
SREDA

PEPELNICA
strogi post in zdržek

730 Za + Veroniko Mikolič (654)
Za + Angelo Fekonja (612)
Za + p. Gavdencija Skledarja

1800

27. februar
ČETRTEK

Gabrijel Žal. MB redovnik

1800 Za + Frančiško Preložnik (644)
VOJAŠNICA MS Za vojake in družine
Za + p. Milana Holca

900

28. februar
PETEK

Roman opat

1800 Po namenu za ozdravitev

29. februar
SOBOTA

Hilarij papež

730 Za mir v srcu Jožija Škrila

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

- V sredo na pepelnico – začetek postnega časa – bo obred pepeljenja. Maša bo zjutraj in zvečer.
- 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. Po križevem potu, ob 16.00 romarska maša.
- Hvala ekipi za čiščenje bazilike v februarju in okrasitev. Čiščenje poteka običajno v petek

dopoldne (9.30 – ); vabljeni tudi novi sodelavci.
- Prihodnjo nedeljo bo – kakor je zapisano v glasilu Bazilika (feb.) – možnost ogleda obnove

objekta »stara pošta«, kjer se ureja nova veroučna učilnica ter v podstrešju večnamenski
prostor.

- Verski tisk: Družina! Mavrica! …
- Ob izhodu iz cerkve boste danes prejeli postno spodbudo: 40 dni brez alkohola …

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
23. 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.


