
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

23. januar 2023PONEDELJEKSv. Urban, škof
7.30 Za + Branka Kostevška (obl.) in vse + iz rodbine Vedlin,Šentak, Kostevšek

Za + sorodnike in znance24. januar 2023TOREKSv. Frančišek Saleški,škof

7.30 Za 2 + Branka Sagadina, Zvonka in starše Sagadin in+ starše in sorodnike Čančar
Za ozdravljenje in vero v celi družini25. januar 2023SREDASpreobrnitev ap. PavlaSklep molitvene osmineza edinost kristjanov

7.30 Za + Kristino Korez (737)

Za + Štefanijo Šentak (871)
26. januar 2023ČETRTEKSv. Timotej in Tit, škofa

18.00 Za + Milico Gajšt (689)
Za Božjo pomoč in ozdravitev27. januar 2023PETEKSv. Angela Merici, red.

18.00 Za + Joškota Lampergerja in + starše, Katico in Ignaca Javernik
Za + Jakoba Straška (30. dan) (195)28. januar 2023SOBOTASv. Tomaž Akvinskicerkveni učtelj

7.30 Za + očeta in moža Marjana Kajzovarja (obl.)
Za + Marijo Kozoderc (821)

29. januar 2023NEDELJA4. nedelja med letomSv. Valerij, škof

8.00

10.00

Za faraneZa + Apolonijo Šerbak (453)
Za + Albina Majcna, starše in 2 brata

Novoletni blagoslov domov. Hvala za lep sprejem ob blagoslovu domov, za skupno molitev,pogovor in za vaš dar.Molitev za edinost kristjanov. Do srede, 25. januarja 2023 še molimo za edinost kristjanov. Lepovabljeni k svetim mašam in molitvi.Srečanje ministrantov.Ministranti imajo srečanje jutri, v ponedeljek 23. januarja 2023, ob 15. uri.Seja ŽPS. ŽPS ima svojo redno sejo v četrtek, 26. januarja 2023, ob 18.30 uri. Člani prisrčnovabljeni. V zakristiji si vzemite dnevni red.Mladinska verska srečanja.Mlade od vključno 9. razreda osnovne šole naprej lepo vabimo namladinska verska srečanja, ki bodo ob četrtkih zvečer ob 18. uri. Srečanja bodo v veroučni učilnici.Prvič so se zbrali trije. Lepo vabljeni, da se še kdo pridruži.Razstava Slomškovega bralnega priznanja. Ogledate si jo lahko na desni strani pod korom. Našiveroučenci so opisovali in risali vsebine prebranih knjig. Naj nam bodo mladi bralci zgled in spodbudav banju verskih vsebin.Verski tisk. Družina, Mesečnik Ognjišče. Minoritska revija Med nami, Brat Frančišek.

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


