
7. marec
NEDELJA

3. postna
Perpetua in Felicita muč.

630 Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.

Vuk-Osenjak
Za zdravje in srečo v družini
Gregorjanska – 18: Za + duhovnika Franca Brecla

800

1000

1600

8. marec
PONEDELJEK

Janez od Boga redovnik

730 Ni še namena …
Gregorjanska – 19: Za + duhovnika Franca Brecla

9. marec
TOREK

Frančiška Rimska red

730 Za + p. Milana Holca
Gregorjanska – 20: Za + duhovnika Franca Brecla
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

10. marec
SREDA

40 mučencev
CELODNEVNO ČAŠČENJE

800 Za + Branka Kamenšeka (51)
Za + Franca Lampreta (838)
Za + Bariko Jus, 8. dan (146)
Gregorjanska – 21: Za + duhovnika Franca Brecla

1000

1800

11. marec
ČETRTEK
Benedikt škof

1800 Za + Leopoldino Vodušek (110)
Gregorjanska – 22: Za + duhovnika Franca Brecla

12. marec
PETEK

Doroteja mučenka

1800 Za + Antona Marinška, obl. in sor.
Gregorjanska – 23: Za + duhovnika Franca Brecla

13. marec
SOBOTA

Kristina dev muč

730 Za + Janka, 30. obl., Margareto in Janeza Dolšaka
Gregorjanska – 24: Za + duhovnika Franca Brecla

14. marec
NEDELJA

4. postna (laetare)
p a p e š k a

630 Gregorjanska – 25: Za + duhovnika Franca Brecla
Na priprošnjo Matere Marije za otroke
Za + Rudolfa, obl., Rozalijo in Franca Bukoviča in Marijo Marinič
Za + Marjana Vremca

800

1000

1600

- Pobožnost križevega pota: *v petek pred večerno mašo, ob 17:30,
*v nedeljo pred deseto mašo, ob 9:30; popoldan, ob 15:30

- V sredo je za našo župnijo DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA … (spored zadaj) →
- Naši rajni: JUS BARIKA, Ptujska Gora…; pogreb je bil v petek. Gospod, daj ji večni pokoj.
- Verski tisk: Tednik Družina! …
- Hvala za vaše darove … (nabirka)

Molitev za zdravje v času epidemije  COVID
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje,
potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo
trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene
delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim
bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
7. marec 2020



CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Pomislim na epidemijo: koliko ljudi, ki jih poznam, je bilo okuženih;
koliko jih ima posledice; nekaj jih je celo umrlo … In da jaz nisem
med njimi, da sem jo do danes tako »poceni« odnesel, še nisem bil
okužen oziroma le v blagi obliki – ali ni to znamenje, da Nekdo bdi
nad menoj?
Se Vam ne zdi, da je prav, da mu rečem HVALA in nekaj svojega
časa namenim Njemu z obiskom sv. maše in z molitvijo pred
Najsvetejšim? Lepo se zahvaljujem vsem, ki to zahvalo kažete z
obiskom nedeljske ali tudi delavniške maše, odkar je to zopet možno.
Enako vas povabim – tako domače farane kakor od drugod – v cerkev
posebej v sredo, na dan celodnevnega češčenja, kolikor morete.
Svete maše bodo zjutraj, ob desetih in zvečer. Prav tako bo priložnost
za sv. spoved. Lepo, lepo povabljeni!

Biti pred Najsvetejšim je milost. To je najbolj modro in koristno
porabljen čas.

Sreda, 10. marec:
8:00 Sveta maša
9:00–10:00 Člani župn. pevskega zbora
10:00 Sveta maša
11:00–12:00 Doklece, Bolečka vas, Janški Vrh
12:00–14:00 odmor
14:00–15:00 Slape, Stogovci, čistilci cerkve
15:00–16:00 Ptujska Gora, Podlože
16:00–17:00 Člani župnijske Karitas in bralci
17:00–18:00 Člani ŽPS in zbora Magnifikat
18:00 Zaključek čaščenja S. R. T. in sveta maša


