
 
 

26. december 
NEDELJA 

Sv. Družina,  sv. Štefan 
Dan samostojn. in enotnosti 

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

Za zdravje 
JANŽ: V zahvalo za dobro letino, zdravje, dobre ljudi srečen zakon 

800 

1000 
1100 

27. december 
PONEDELJEK 

Janez  ap-ev 

 
730 

 

Za vojake in družine 
Za + Ivana Verdenika, obl., Katico Špeglič, starše, brate in sestre 
        Sagadin 
Za + Gorišek Vinka 

28. december 
TOREK 

Nedolžni otroci 

730 

 

Na čast Gorski M. B. za varstvo in zdravje v družini 
Za žive in rajne dobrotnike in v dober namen 

 

29. december 
SREDA 

Tomaž Becket  škof 

730 Za + Janeza in Alojzijo Muhič 
Za + Avgusta Skledarja (49) 
 

30. december 
   ČETRTEK    
Feliks I.  papež 

1800 Za + Janeza Podlipnika, 30. dan (596) 

Za + Alojza Avguština (579) 

31. december 
PETEK 

Silvester I.  papež  
staro leto – drugi sv. večer 

1800 

 

Za ++ župljane, ki so se v tem letu poslovili od nas 

Za + Bariko Jus (152)  

 

1. januar 
   SOBOTA  

Marija, sv. Božja Mati 
NOVO LETO 

800 Mašni namen je še prost 
Mašni namen je še prost 
Mašni namen je še prost 
 

1000 
1800 

2. januar 
NEDELJA 
2. po božiču 

Bazilij in Gregor  šk-uč 

630 GREGOR. Za + Petra Potočnika 
Mašni namen je še prost 
Za + mamo Angelo Braček, očeta Alojza Heraka in za zdravje sor. 
 

800 
1000 

 
 

 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE in sv. Štefan. Pri vseh mašah je blagoslov vode in soli sv. Štefana ter 
blagoslov otrok; pri deseti maši bo tudi blagoslov vina (za janževo, ki je naslednji dan). Na Jnažu bo 
maša ob 11.00 z blagoslovom vode in soli ter vina. 

Z jutrišnjim dnem se začne BLAGOSLOV DOMOV v župniji. Obisk duhovnika bo kratek (molitev, 
voščilo) in ob upoštevanju omejitev. Začetek bo v Stogovcih, sledi Ptujska Gora, Podlože. 

Na staro leto bo sv. maša za ++ župljane, ki so se v tem letu poslovili od nas. Lepo vabljeni svojci 
pokojnih, da se udeležite te sv. maše (18.00). 

Verski tisk: Tednik Družina – božična (dvojna št.)! Revija Ognjišče! 
                      
BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021         →                                                             → 
 
 

 

      OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora 
26. dec. '21 –  2. jan. '22 



 
 
 

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021 
 
Dete v jaslih je naš rešitelj 

Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz Device Marije 
privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v nebesih. On je beseda, ki jo Cerkev 
oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. 

Dete v jaslih je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga 
upanje. Zardi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo; rojeni in še ne rojeni, zdravi 
in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. 
Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o 
Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in 
medsebojni ljubezni. 

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Kot bratje 
in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil 
neskončnost bivanja pri sebi. 
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v Evangeličanski 
in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in  trpečim, 
brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno 
bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in 
tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje 
in nam prinaša skupno 
 
 
 
 
 
 
 

 


