OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
2. – 9. maj 2021
2. maj
NEDELJA
5. velikonočna
Atanazij škof-c.uč

3. maj

630
1000
1600
730

Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.
Vuk-Osenjak
V dober namen
Za + Šolasto, Marka in Mirka Nemšaka
V dober namen in za zdravje

730
1400

Za + p. Milana Holca (366)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: za vojake in družine

730

Za ++ in žive družine Irgl

1900

Za duhovniške redovniške in misijonarske poklice
Za Božje varstvo sina

1900

Za + Leopoldino Vodušek (113)

730
1000

Za + Lidijo Kiseljak in verne duše v vicah
Po namenu

730
800
1000
1600

Za žive in ++ farane
Za ++ starša Franca, obl. in Moniko Bogme
Za + Jerneja Šerbaka, obl.
Za + Hildo Kropec

800

FILIP in JAKOB apost.

4. maj
TOREK
Florijan (Cvetko) muč.

5. maj
SREDA
Gothard škof

6. maj
ČETRTEK I.
Dominik Savio dijak

7. maj
PETEK I.
Stanislav škof

8. maj
SOBOTA I.
Bonifacij papež

9. maj
NEDELJA
6. velikonočna
Pahomomij puščavnik

- Danes in vse nedelje v maju bo pol ure pred popoldansko sv. mašo (15.30) molitev rožnega venca
Pred Najsvetejšim za prenehanje epidemije.
- Šmarnice: za odrasle – vsak dan združene z mašo; za otroke – vsak večer ob 18.30 in 19.00.
Podrobneje o šmarnicah preberite v glasilu Bazilika.
- Ta teden so prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – molitev za duhovne poklice; prvi
petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov, prva sobota – Srce Marijino.
- Hvala ekipi za čiščenje in okrasitev cerkve …
- Verski tisk: Tednik Družina! Drugi tisk …
- Hvala za darove – ofer … (nabiralnik).
- Letos poleti se kot ekipa POTA skupina prostovoljcev odpravlja na misijon k slovenskim
misijonarjem na Madagaskar. POTA so organizacija, ki deluje v okviru Katoliške mladine in
vsako leto pripravlja odprave na misijone po različnih krajih na svetu. Na Madagaskarju bodo
pripravili oratorije za 2000 otrok in pomagali pri izgradnji šolske ter zdravstvene infrastrukture
prav tako pa tudi hiš za domačine. V pripravi na ta projekt zbirajo sredstva. S tem namenom
bodo prihodnjo nedeljo obiskali našo župnijo, pri dopoldanskih mašah; priporočajo se za darove.

