
20. novemberNEDELJAJEZUS KRISTUS,KRALJ VESOLJSTVA

630 Za faraneZa + Fanico (864) in Jožefa ŠentakaZa + starše Galun – Polajžar in + sorodnike8001000
21. novemberPONEDELJEKDarovanje Device Marije

7.30 Za + Alojza Avguština obl. (590)
Za + Miroslava Lešnika (713)

22. novemberTOREKSv. Cecilija, dev.,zavetnica cerkv. glasbe

7.30 Za + Kristino Korez (733)
Za + iz družin Križan, Potočnik in Šimnovec (12)

23. novemberSREDASv. Klemen, papež
7.30 Za + Erno Križanec in sorodnike

Za + Franca Pišek (909)
24. novemberČETRTEKSv. Andrej Dung in drugivietnamski muč.

18.00 V priprošnjo Ptujskogorski M.B. za sina in njegovo družino
Za + Jakoba Gajšta

25. novemberPETEKSpomin vseh vernih rajnih izFrančiškovih redov

18.00 Za + Janeza Skledarja (994)
Za + Stanislava Tršinarja

26. novemberSOBOTASv. LeonardPortomavriški, red.

7.30 Za + družini Iličič – Selinšek ter v zahvalo in dober namenZa + Vido Toplak (8. dan)Za vse + cerkvene glasbenike10.00
27. novemberNEDELJA1. adventna nedelja innedelja Karitas

6.30 Za faraneZa + Dragico Gluhak (804)Za + Milana Skledarja (617)8.0010.00

Karitas: Vstopamo v teden Karitas pod naslovom Skupaj delajmo dobro. Na mizici podkorom si vzemite vrečke, ki jih boste na prihodnjo nedeljo Karitas vrnili z vašimi darovi. Tudinabirka prihodnje nedelje Karitas bo namenjena Karitas. Dve tretjini bo namenjeno škofijski,eno tretjino pa ostaja domači Karitas. Priporočamo se vaši daržljivosti.Adventni koledar: Otroci bodo v tem tednu pred prvo adventno nedeljo pri verouku dobiliadventni koledar. Priložene šparavčke, ki jih otroci sami sestavijo, naj prinesejo k jaslicam.Starši, vzemite si vsak dan 10 munut časa in se z otroki duhovno pripravljajte na bočičnepraznike.Delavnica izdelave adventnih vencev za otroke. Odvijala se bo v soboto, 26. novembra2022 od 9. do 11. ure. Najkasneje do četrtka, 24. novembra 2022 sprejemamo prijave. Pohitite.Blagoslov adventnih vencev. Opravili ga bomo na prvo adventno nedeljo pri mašah ob 8. in10. uri.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
20.–27. november 2022



Seminar za cerkvene glasbenike se bo pri nas odvijal v soboto, 26. novembra 2022.Zainteresirani se lahko brezplačno udeležite okrogle mize ob 15.30 in slovesnih večernic ob17.30 uri. Prisrčno vabljeni.Naši rajni: TOPLAK VIDA, Ptujska Gora 21, nazadnje bivajoča v domu starejših občanovna Ptuju. Pogreb je bil včeraj ob 11. uri. Gospod daj ji večni pokoj …Verski tisk. Tednik Družina. Mesečnik Ognjišče. Marijanski koledar. List za otroke:Mavrica. Med nami. Brat Frančišek.


