
30. maj
NEDELJA

SVETE TROJICE
Kancij mučenec

630 Za žive in ++ farane
Za + Angelo Fekonja (617)
Za ++ iz družin Dolšak in Kropec
Za družino Pušnik

800

1000

1600

31. maj
PONEDELJEK
Obiskanje D. Marije

730 Za ++ iz družin Čop
VOJAŠNICA LJ. ŠENTVID: Ma mir in pokoj duše (127)1400

1. junij
TOREK

Justin mučenec

730 Za uspešen nakup hiše ter telesno in duševno zdravje vnukov
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Na čast sv. Ivani Oreleanski ter za

vojake in družine
1300

2. junij
SREDA

Marcelin in Peter muč.

730 Za + Dejana Jusa
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V zahvalo in priprošnjo (158)1400

3. junij
ČETRTEK I.

SV. REŠJE TELO IN KRI
zapovedani praznik

800 Za + Dragico Čančar (985)
Za žive in ++ farane
Za + Franca Lampreta (841)
VOJAŠKI OBJEKT GRMEZ: Za dom in družino (167)

1000

1900

1400

4. junij
PETEK I.

Frančišek Caracciolo red.

1900 Za ++ Napastove in Turkove
V zahvalo Materi Mariji

5. junij
SOBOTA I.
Bonifacij škof

730 Za + Marjana Kajzovarja in sorodnike
V zahvalo za 25 let skupnega življenja: Jožica in Danilo1000

6. junij
NEDELJA
10. med letom
Norbert škof

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

Vuk-Osenjak
Za + Marijo Gajšt, obl.
Za + Mirana Cafuta, obl.
Za + Franca in Tiliko Galun, obl., starše Gorjup in sorodnike (144)

800

1000

1600

- Pol ure pred popoldansko sv. mašo (15.30) molimo rožni venec pred Najsvetejšim za
prenehanje epidemije (molitveni maraton).

- Jutri, 31. maja je sklep šmarnic. Ker bo po šmarnicah seja ŽPS, bodo šmarnice ob 18.30.
Lepo povabljeni, posebej vsi ki ste pridno obiskovali in sodelovali. Bo nagrada!

- V četrtek, na praznik TELOVO bodo maše po prazničnem sporedu … in spovedovanje; pol ure
pred dopoldansko mašo, ob 9.30, bo češčenje Najsvetejšega in molitev za nove duhovniške,
redovniške in misijonarske poklice.
V nedeljo ob koncu osme maše bo telovska procesija. Posebej spodbujamo družine, ter
prvoobhajance in birmance; prav tako možé za nošenje neba. V primeru slabega vremena bo
češčenje Najsvetejšega (postaje) v baziliki pri stranskih oltarjih.

- Na prvi petek bomo obiskali bolnike. - Hvala za čiščenje in krašenje cerkve …
- Verski tisk: Tednik Družina! Revija Ognjišče! Mavrica! Drugi tisk …
- Člani žps, v zakristiji dvignite dnevni red jutrišnje seje.
- V juniju bomo izbirali novi ŽPS … (namesto lani – korona) - molimo v ta namen!
- Hvala za darove … (nabiralnik).

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
30. maj – 6. junij 2021


