
21. marec
NEDELJA

5. postna - TIHA

630 Za žive in ++ farane
V zahvalo
Za + Marijo Arko
Za + Hildo Kropec (134)

800

1000

1600

22. marec
PONEDELJEK

Lea spokornica

730 Za nerojene otroke
Za + Dragico Čančar (980)

23. marec
TOREK
Alfonz škof

730 Za zdravje oči in božje varstvo v družini
Za + Jožefa Belšaka (46)

24. marec
SREDA

Katarina Švedska red

730 Mariji v zahvalo
Za + Vincenca Medveda (958)

25. marec
ČETRTEK
GOSPODOVO
OZNANJENJE

800 Za + p. Milana Holca (356)
Za + Antona Letonja, obl., Ivana Baumana, obl., ++ rodb. Letonja,

Vidovič, Bukovič, Bauman, Preložnik, brate in sestre Vidovič
Za + mamo Marijo Gabor

1000

1800

26. marec
PETEK

Larisa (Lara) mučenka

1800 Za + Leopoldino Vodušek (111)
Za + Ivana Medveda, obl. in + Ireno

27. marec
SOBOTA
Rupert škof

730 Po namenu
V zahvalo zdravja in življenja Danijel Koletič

28. marec
NEDELJA

6. postna
C V E T N A

630 Za žive in ++ farane
Za + Marjanco Verdenik, obl.
ni še namena
Za ozdravitev in blagoslov prijateljice
ni še namena
JANŽ ni še namena
Za zdravje družine Bikar – Bobinski

800

900

1000

1100

1100

1600

- Danes je za našo župnijo spovedni dan – spovednik je od drugod. Povabljeni!
- Pobožnost križevega pota (v baziliki): *v petek pred večerno mašo, ob 17:30,

*v nedeljo popoldan pred mašo, ob 15:30.
- CVETNA NEDELJA, 28. marec: svete maše z blagoslovom presmecev in zelenja

Bazilika: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 16.00
Verniki v cerkvi so ves čas na označenih mestih (posameznik ali gospodinjstvo), kjer se glede
na predpise lahko zbere določeno število vernikov. Hkrati bodo lahko verniki tudi pred cerkvijo
– ob zunanjem ozvočenju – prisostvovali maši in obredu (z masko in ob upoštevanju varnostne
razdalje; na prostem je lahko zbranih na enem mestu največ 10 oseb).
Podružnica Janški Vrh: 11.00
Sveta maša z blagoslovom presmecev in zelenja bo na prostem – ob hiši (z masko in ob
upoštevanju varnostne razdalje; na prostem je lahko zbranih na enem mestu največ 10 oseb). V
primeru dežja bo samo obred blagoslova presmecev in zelenja.

- Verski tisk: Tednik Družina! Brat Frančišek!

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
21. marec 2021


