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Zapisi romarjev

otroke. Vodi jih po pravi poti, da bodo zvesto hodili za Jezusom. Star-

Hvala, ker mi stojiš ob strani!      M.

-
nja, da drug z drugim hodila bi še dolgo, dolgo. Oprosti mi za vse 

-
teljstva med nama. Blagoslovi njeno srce in hvala za vse. T.

Draga in ljuba Marija. Danes sem tukaj s 
svojo izvenzakonsko partnerico M. Prišla 
sva prosit za mir, ljubezen, spoštovanje in 
denar ter medsebojno razumevanje. V spo-
min na ta obisk pri tebi, draga mati, neseva s 

B.

Obvestila
God sv. Roka – ROKOVO -
tek, 16. avgusta. Svete maše bodo 
ob 7.00, 10.00, 19.00. Po deseti maši 
bomo poromali k Rokovi kapeli, 

Rokova nedelja, 19. avgust: k deseti 

-
 bo v nedeljo, 19. av-

gusta. Sv. maša bo ob 10.30. Odhod 
pešromarjev s Ptujske Gore (izpred 

molitev za blagoslov romanja. 

Romanje ljutomerske dekanije

bo v nedeljo, 26. avgusta. Romarska 
maša bo ob 10. uri.

Zahvaljujemo se za prispevke, name-

in okolici, ter prispevke, ki ste jih ob 



pozdravljamo nova patra

(prihaja iz 
Pirana, iz samostana sv. Fran-

(prihaja s Ptuja, 
iz samostana sv. Petra in Pavla) 
in je duhovnik 20 let.

poslovili smo se od ...

p. Janeza Kurbusa in .

6330 Piran.

MARIJINO VNEBOVZETJE
v baziliki na PTUJSKI GORI

9.00 - molitvena ura
10.00 - slovesna sveta maša, ki jo bo daroval

upokojeni nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek
Med sveto mašo bolniško maziljenje

19.00 - molitvena ura
20.00 - somaševanje vodi

mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl
Po maši procesija z lučkami, sledi nočno bedenje

24.00 - polnočna sveta maša in nočno bedenje do jutra

6.30, 8.00 - sv. maša, 9.00 - molitvena ura
10.00 - somaševanje in posvetitev

slovenskega naroda Mariji
vodi mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl

Pete litanije Matere Božje
12.30, 16.00, 19.00 - sv. maša

Vabijo gorski bratje minoriti.
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