
15. januar 2023NEDELJA2. nedelja med letomSv. Pavel, puš.

8.00

10.00

Za faraneZa + Miroslavo (obl.) in Janeza Skledarja, Štefana in AlbertaSkledarja, ter + Ferdinanda in Rozalijo Selinšek
Za + Dragico, Štefana in Štefeka Gluhaka16. januar 2023PONEDELJEKSv. Berard in tov. muč.

7.30 Za Božje varstvo in ozdravitev
Za + sorodnike in znance17. januar 2023TOREKSv. Anton Puščavnik

7.30 Za blagoslov v družini
Za + Jožefa Ozvaldiča in + družino Gobec (939)18. januar 2023SREDASv. Marjeta Ogrska, red. -Teden molitve za edinostkristjanov

7.30 Za Božjo pomoč in ozdravitev
Za ozdravljenje in vero v celi družini (940)

19. januar 2023ČETRTEKSv. Suzana, muč.
18.00 Za Božjo pomoč in Božje varstvo

V čast Materi Božji za zdravje in v zahvalo (943)20. januar 2023PETEKSv. Fabijan in Boštjan,muč.

18.00 Za zdravje družine Koletič – Novak
Za duhovno, duševno in telesno zdravje

21. januar 2023SOBOTASv. Neža, dev. in muč.
7.30 V zahvalo Mariji za okrevanje prijatelja (944)

V zahvalo Mariji za varstvo sina (945)
22. januar 2023NEDELJA3. nedelja med letom -nedelja Božje besede

8.00

10.00

Za faraneZa + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimkain + sorodnike Vuk – Osenjak
Za + Franca Širovnika in + starše

Novoletni blagoslov domov. Prosimo, da nam sporočite, če želite obisk duhovnika terblagoslov doma. V tem tednu želimo z božično – novoletnimi blagoslovi zaključiti.Molitev za edinost kristjanov. V sredo, 18. januarja 2023, začnemo teden molitve za edinostkristjanov. Lepo prosimo, da se udeležite sv. maš in z nami molite v ta namen.Mladinska verska srečanja.Mlade od vključno 9. razreda osnovne šole naprej lepo vabimona mladinska verska srečanja, ki bodo ob četrtkih zvečer ob 18. uri. Srečanja bodo v veroučniučilnici.Srečanje za starše prvoobhajancev in birmancev. Srečanje bo v nedeljo, 22. januarja 2023po sv. maši ob 8. uri. Udeležijo naj se ga starši prvoobhajancev ter obvezno starši in botri tistihbirmancev, ki se ga niste uspeli udeležiti na tretjo adventno nedeljo.Verski tisk. Družina, Mesečnik Ognjišče. Minoritska revija Med nami, Brat Frančišek.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
15.–22. januar 2023


