
22. majNEDELJA6. velikonočnaMarjeta red

630 Za žive in ++ faraneZa + Branka Sagadina (702)Za družine prvoobhajancevZa + Stankota, Antona in starše Kozoderc, Antona Pulka,sorodnike in Marijo Kozoderc

80010001600
23. majPONEDELJEKprošnji dan - 1Socerb muč

730 BAZILIKAZa + Milko Žlaus (506)

24. majTOREKprošnji dan¸- 2Marija Pomočnica

700 MAJŠPERKZa + Milico Gajšt (682)

25. majSREDAprošnji dan - 3Posvetit. asiške bazilike

730 BAZILIKAZa spravoZa edinost v Cerkvi in za papeža
26. majČETRTEKGOSPODOV VNEBOHOD

800 Za + Miroslava Lešnika (710)Za + Janeza Podlipnika (602)Za + Marijo Potočnik, obl.1000190027. majPETEKAlojzij Grozde muč
1900 Za + Ivano in Franca Plavšaka in + sorodnike

28. majSOBOTAIgnacij škof
730 Za + Jožefa Šentaka, Branka Kostevška in ++ sorodnikeZa + Sandro Ivanov (30. dan), za + Margareto Dolšak ter vse ++ izdružin Dolšak in Vrabič1000

29. majNEDELJA7. velikon. LOČKAMaksim Emonski škof

630 Za žive in ++ faraneZa + Marijo GajštZa odpuščanje – spravo – mir – ljubezen – blagoslov in blagostanje
Za + Ivana in Ivanko Furek, starše Furek, Cebek, Čuk, Mesarič Rudija

80010001600
Šmarnice: za otroke vsak večer ob 19.00, za odrasle pri jutranjih mašah (7.30); četrtek in petek, koni jutranje maše odrasli vabljeni zvečer.
Prve tri dni tega tedna so prošnji dnevi … Vabljeni k molitvi za blagoslov pri delu, za zdravovreme, za božje varstvo … V torek je maša v Majšperku, ob 7.00.
Prihodnja nedelja je ločka. Ob 10. uri priromajo iz župnije Loče. Ta dan obhajamo spominposvetitve naše romarske bazilike.
Za romanje na Dolenjsko…, v soboto, 28. maja, so še prosta mesta. Cena romanja je 20 eur; odhodob 6.00. - Romarski list …
Verski tisk: Tednik Družina! Revija Brat Frančišek! …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
22. – 29. maj 2022



ŽUPNIJA MARIJE ZAVETNICE
PTUJSKA GORA

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA DOLENJSKOSobota, 28. maj 2022
SPORED ROMANJA
Ob 6.00 odhod avtobusa s Ptujske Gore
(veliko parkirišče). Pot nas bo vodila po
avtocesti mimo Ljubljane ter klasični cesti
na Goro nad Sodražico k cerkvi Marije
Snežne. Slednja stoji na razgledni terasi, na
nadmorski višini 858 metrov, okrog nje je
pokopališče ter tri lipe, ki so slovensko
nacionalno drevo.

Tukaj bomo obhajali romarsko sveto
mašo. Sledi obisk groba božje
služabnice, mistkinje MAGDALENE
GORNIK, njene domačije in bližnjih
lokacij povezanih z njenim mističnim
življenjem.

Po romarskem kosilu (»gorska kuhinja«) se bomo vrnili v
dolino, v Novo Štifto, kjer bodo romarske večernice ter ogled
cerkve in znamenitostmi. V kolikor bo čas dopuščal, obiščemo še
Ribnico (süha roba).
Vračamo se predvidoma

ob 20.00.

CENA ROMANJA: 20.00 eur (avtobus za 50 (45) oseb ter romarsko kosilo). *Za otroke: domači – gratis,od drugje – polovična cena. Ob manjšem številu romarjev se cena zviša – upamo, da ne bo potrebno.Za na pot je dobro vzeti s seboj okrepčilo (sendvič, vod(k)o …
PRIJAVE in podrobnejše INFORMACIJE: v župnijski pisarni ali po telefonu: 02 794 42 31; mobitel: 031438 371. Rok prijave je do 25. 5. 2022 oziroma do zasedbe prostih mest.

Prisrčno vabljeni!


