
30. oktoberNEDELJA31. nedelja med letom –žegnanjska nedelja

630 Za faraneZa + Ano Sterniša (30)Za + Dragico Gluhak (802)Za + Anico in Maksa Karneža in + rodbino, Ivana in Nežiko Zolar
8001000160031. oktoberPONEDELJEKSv. Bolfenk, škof

7.30 V dober namen in za Božji blagoslov (489)
Za + Milana Skledarja (625)

1. novemberTOREKVSI SVETIzapovedani praznik

6.308.00
10.0011.00

Za faraneZa + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimkain + sorodnike Vuk - OsenjakZa + Franca in Angelo PišekJanž: Za vse + Letonja, Bauman, Vidovič in Vukovič2. novemberSREDASPOMIN VERNIHRAJNIH

8.00 Pokopališče: Za + Fanico (863) in Jožefa Šentaka
Za + Milko Žlaus (512)

3. novemberI. ČETRTEKSv. Viktorin Ptujski, škof
18.00 V zahvalo, ter za zdravje in srečo v družini (913)

V zahvalo Pt. G. M. Božji za ozdravljenje Lore
4. novemberI. PETEKSv. Karel Boromejski, škof

18.00 Za srečo
Za + Metko Šegula5. novemberI. SOBOTASv. Zaharija in Elizabeta,st. Janeza Krstnika

7.30 Za + Rozo Galun in njene + otroke
Za svetost papeža, duhovnikov in vseh posvečenih oseb

6. novemberNEDELJA32. nedelja med letomZAHVALNANEDELJA

6.30 Za faraneZa + mamo Mileno Leskovar in brata Milana LeskovarjaZa zdravje, spreobrnjenje in za moč vere
Za + starše Ber in Ban, ter za blagoslov v družini

8.0010.00
16.00

Blagoslov žarnega zida in parkirišča. Danes bo po pozni maši, t.j. ob 11.00 otvoritev in blagoslovžarnega zida in parkirišča pri našem pokopališču – lepo vabljeni.Spomini. V mesecu novembru, se spominjamo naših pokojnih in zanje molimo. Na mizici podkorom si lahko vzamete ovojnice z lističi, kamor napišete imena svojih rajnih za katere želite, da se jihposebej spomnimo v molitvi. Lističe z imeni vrnite duhovniku v zakristiji ali v pisarni.Vsi sveti, 1. november (torek), zapovedani praznik. Sv. maše v baziliki ob 6.30, 8.00, 10.00; Janškivrh 11.00. Branje spominov in molitev ob 14.00. Obred na ptujskogorskem pokopaišču ob 15.00Spomin vernih rajnih, 2. novembra (sreda). Sv. maša ob 8.00 v pokopališki kapeli sv. Lenarta.Popolni odpustek. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek (priloga).Prvi dnevi v novembru. Četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice; prvi petek –Srce Jezusovo, obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino.Duhovna obnova nadškofijske Karitas. V soboto, 5. novembra bo pri nas duhovna obnova zasodelavce Karitas mariborske nadškofije. Začetek je ob 9.30. Vabljena tudi naša – domača Karitas.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
30. oktober do 6. november 2022



Karitas. Župnijska Karitas sporoča, da so v okviru akcije Manšja sveča, za sočloveka sreča že navoljo, ekološke sveče ob prazniku Vseh svetih. Prispevek za svečo je 2 evra. Z nakupom se bostespomnili svojih rajnih, obenem pa prispevali za ljudi v stiski. Prisrčno vabljeni k sodelovanju.Zahvalna nedelja – srečanje zakoncev jubilantov. Na zahvalno nedeljo, 6. novembra 2022, bomopri sv. maši ob 10. uri praznovali zakonske jubileje. Prosimo, da zakonci, ki obhajate 25, 40, 50, 55 aliveč let zakona, svojo udeležbo sporočite v župnijsko pisarno osebno ali po telefonu. Tudi tiste, ki jih včasu covida nismo mogli skupaj praznovati.Verski tisk. Tednik Družina. Mesečnik Ognjišče. List za otroke: Mavrica. Med nami.


