
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila 
 

 

 

 
 Pred nami je praznik Vseh 
svetih in  Vernih duš dan. Prav 
gotovo bomo izpolnili pogoje za 
prejeme popolnega odpustka za 
naše rajne, ki ga Cerkev naklanja 
v prvih osmih dneh novembra.  
Potrebno je iskreno prizadevanje 
za spreobrnjenje in svetost 
ţivljenja, kar pomeni, da smo v 
teh dneh pri sv. spovedi, 
prejmemo sv. obhajilo, ter 
molimo Vero in Očenaš po 
namenu sv. očeta. Na Vse svete in 
na Vernih duš dan lahko odpustek 
prejmemo v vsaki cerkvi, na 
druge dneve je potreben tudi 
obisk pokopališča.  
 
 Ob obisku grobov naših 
pokojnih se nanje najprej 
spomnimo z molitvijo, šele nato s 
svečami in cvetjem. 
 
 

 Danes, v nedeljo 29.10.2017 
obhajamo 9. obletnico smrti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
našega prvega ţupnika, p. 
Francija Pivca. Ob 16h se bomo 
zbrali na njegovem grobu na 
pobreškem pokopališču in molili 
zanj in za vse pokojne dušne 
pastirje. Vabljeni!     

 

 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota v mesecu z 
običajnimi poboţnostmi. Na prvi 
petek bo g. dekan obiskal in 
obhajal starejše na domu.  
 
 Na Vernih duš dan bomo 
eno uro po večerni sv. maši molili 
za duše v vicah, vabljeni! 
 
 Vstopili smo v jesenske 
počitnice, verouka ni.   
 
 Zavod Antona Martina Slomška 
– Škofijska gimnazija Maribor vabi 
na dobrodelni koncert, ki bo 
12.11.2017 ob 17h. Osrednja 
gosta bosta Adi Smolar in Oto 
Vrhovnik, vabljeni! 
 

Leto XVII., 
št. 424, 
28. nedelja  
med letom; 

15.10.2017 

 

30. NEDELJA MED LETOM - ŢEGNANJSKA 

 Leto XVII., 
 št. 426, 
 30. nedelja    
 med letom; 

 29.10.2017 



V Bogu je zaspala 
 

Gospa  
ELIZABETA STEINER, 

rojena Zagoršek,  
stanujoča v Počehovi 30a, 

Maribor. Rodila se je 28.9.1939 v 
Sv. Andraţu v Slovenskih goricah, 

umrla je 20.10.2017 na domu. 
Pogreb je bil 25.10.2017 na 

pokopališču Dobrava. 
 

Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti;  

naj počiva  v miru,  
Amen.  

 
 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 
30. NEDELJA MED LETOM -
ŢEGNANJSKA, 29.10.,  
Mihael Rua, duhovni, redovnik; 
09.00 + p. Franci Pivec 
 
PONEDELJEK, 30.10.,  
Marcel, mučenec;  
19.00 – za mir v druţini 
 
TOREK, 31.10., Dan 
reformacije, Bolfenk, škof;  
19.00 + ţupnik Karel Vogrin 
 
SREDA, 1.11., VSI SVETI,  
Vigor, škof; 
9.00 + Joţe Serdinšek 
 

ČETRTEK, 2.11., prvi v mesecu, 
VERNIH DUŠ DAN, boţji 
sluţabnik Jakob Ukmar; 
19.00 + Elizabeta Steiner (osmina) 
19.30 – molitev za rajne v vicah 
 
PETEK, 3.11., prvi v mesecu,  
Viktorin Ptujski, škof, mučenec ;  
19.00 + Janez Ajlec  
 
SOBOTA, 4.11., prva v mesecu,  
Karel Boromejski, škof; 
18.30 – molitvena ura  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije   
 
 
31. NEDELJA MED LETOM - 
ZAHVALNA, 5.11.,  
Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika;  
09.00 + Franc Verdnik 
 
 
 
            

Izdajatelj 
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