
1. januar 2023NEDELJAMarija Božja Mati,Novo leto

6.308.00
10.00

Za faraneZa + Janeza Podlipnika (605)
Za + moža Marijana Remca, + starše Brišnik in teto Pavlo2. januar 1023PONEDELJEKSv. Bazilij in GregorNacianški, šk. in uč.

7.30 Za + Milana Skledarja (626)
Za + Pavlo Lampret (782)

3. januar 2023TOREKPresveto Jezusovo Ime
7.30 Za + brate našega Reda, sorodnike in dobrotnike

Za zdravje družine Trstenjak (922)4.januar 2023SREDASv. Angela Folinjska, red.
7.30 Za zdravje in dobro maturo

Za + Valerijo Gavez in domače ter družino Rožič in Nedeljko (930)
5. januar 2023I. ČETRTEKSv. Simeon, pušč.

17.30
18.00

Molitev za nove duh. in red. poklice
Za 2 + Stanislava Bukška in + Angelo BukšekZa uslišanje prošenj(Blagoslov vode in kadila v čast Sv. Trem kraljem)

6. januar 2023I. PETEKGospodovo razglašenje,Sv. Trije kralji

8.00
10.00
18.00

V priprošnjo Gorski Mariji za uspeh projekta (931)
Za + moža Rudija Krajnca
Za zdravje v družini in za prave življenske odločitve (932)7. januar 2023I. SOBOTASv. Rajmund, duh.

7.30 Za + Janeza (obl.) in Elizabeto Pepelnik
Za + Marijo Kozoderc (820)8. januar 2023NEDELJAJEZUSOVEGAKRSTA

8.00

10.00

Za faraneZa + Fanico (866) in Jožefa Šentaka
V zahvalo za 50. let zakona in prošnja za zdravje

Hvala za današnje darove.Jutranja sv. maša ob nedeljah (7.30) bo za nekaj časa ukinjena (do vključno 5. postne nedelje).V petek, na Gospodovo razglašenje lepo vabljeni k sv. maši.Prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – vabljeni k molitvi za duhovne poklice ob 17.30 uri ter kmaši ob 18. uri; prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino. K molitvi za noveduhovne poklice ste vabljeni tudi v nedeljo, 8. januarja 2023 ob 9.30 uri.Novoletni blagoslov domov. P. Danilo bo obiskal domove birmancev in prvoobhajancev. Prosimo pa, danam sporočite, če še kdo želi obisk duhovnika ter blagoslov doma.Trikraljevska akcija. Hvala otrokom – kolednikom, ki so za otroke v misijonih zbrali okrog 550 evrov. Kervas vseh niso utegnili obiskati, lahko, če želite, v ta namen še sami kaj darujete. Pod korom si postrezite spoložnico ali pa dar prinesete v župnišče.Špravčki adventne akcije. Tisti, ki še niste uspeli prinesti šparavčkov od adventne akcije Otroci za otroke,lahko to storite še najkasneje do praznika Gospodovega razglašenja ali sv. Treh kraljev.Počitnice. Otroci imajo veroučne počitnice do nedelje, 8. januarja 2023.Verski tisk.Mesečnik Ognjišče. List za otroke: Mavrica. Minoritska revija Med nami, Brat Frančišek.Naši rajni: JAKOB STRAŠEK iz Stogovc 51. Gospod, daj mu večni pokoj …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
1.–8. januar 2023


