
29. januar 2023NEDELJA4. nedelja med letom,Sv. Valerij, škof

8.00

10.00

Za faraneZa + Apolonijo Šerbak (453)
Za + Albina Majcna, starše in 2 brata30. januar 2023PONEDELJEKSv. Hijacinta, red.

7.30 Za + Pavlo Lampret (783)
V spravo (949)31. januar 2023TOREKSv. Janez Bosko, red.

7.30 Za družine
Za + Alojza Dajnko (obl.), Franca, Nežo in Jožefa Vinka1. februar 2023SREDASv. Brigita Irska, opatinja

7.30 Za + Stanka Medveda - gregorijanska (1)
Za + Elizabeto (obl.) in Janeza Pepelnika

2. februar 2023ČETRTEKJezusovo darovanje,SVEČNICA

8.00
10.00
18.00

Za + Stanka Medveda (2)
Za + Dragico, Štefana in Štefeka Gluhaka
Za + Marijo (obl.), Alojza, Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar,Ivota Ozimka in + sorodnike Vuk – Osenjak

3. februar 2023I. PETEKSv. Blaž, šk. in muč.
18.00 Za + Stanka Medveda (3)

Za + Poldiko in Jožefa Voduška, Ireno in Ivana Medveda,Ireno in Jožefa Jelenka4. februar 2023I. SOBOTASv. Jožef Leoniški, red.
7.30 Za + Stanka Medveda (4)

Za + Milico Gajšt (690) in Stanka Gajšta (obl.)5. februar 2023NEDELJA5. nedelja med letom,Sv. Agata

8.00

10.00

Za faraneZa + Fanico (867) in Jožefa Šentaka
Za + Stanka Medveda (5)

Svečnica. V četrtek, 2 februarja 2023, je praznik Jezusovega darovanja – SVEČNICA. Vabljeni ste ksvetim mašam pri katerih bo blagoslov sveč (sveče prinesite s seboj).Blaževo. V petek, 3. februarja bo pri maši blagoslov grla na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca.Prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – vabljeni k molitvi za duhovne poklice ob 17.30 uriter k maši ob 18. uri; prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino. K molitvi zanove duhovne poklice pred Najsvetejšim ste vabljeni tudi v nedeljo, 5. februarja 2023 ob 9.30 uri.Prva nedelja v mesecu. Prihodnja nedelja, 4 februarja, je prva nedelja v mesecu in bo običajno mesečnodarovanje za cerkev – se priporočamo. Ob tem boste dobili novo številko Župnijskega lista.Otroci ta teden nimajo verouka, ker so zimske počitnice.Mladinska verska srečanja.Mlade od vključno 9. razreda osnovne šole naprej lepo vabimo namladinska verska srečanja, ki so ob četrtkih zvečer ob 18. uri v veroučni učilnici. Med zimskimipočitnicami srečanja ne bo. 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 zgled in spodbuda v banju verskihvsebin.Verski tisk. Družina, Mesečnik Ognjišče. Mavrica. Minoritska revija Med nami, Brat Frančišek.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
29. januar do 5. februar 2023


