VSI SVETI - Župnija Pečarovci
1. november 2020
10.00 Za + mamo
Jolanko Gomboši, obl.
od domačih

1
NEDELJA

VSI SVETI

2
PONEDELJEK

Spomin vseh vernih
rajnih

3
TOREK

Viktorin Ptujski,
šk.,muč.

8.00 Za + Franca
Petrijan od Marte
Pintarič iz Peč.

Karel (Drago)
Boromejski, šk.

8.00 Za + Dragota,
Jožefa in Rudolfa Zelko
iz Dankovec

Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

8.00 Za + Antonijo
Bagari od druž. Zelko iz
Peč.

4
SREDA

5
ČETRTEK

6
PETEK

Lenart, opat

7
SOBOTA

Engelbert, šk.

8
NEDELJA

32. NAVADNA –
ZAHVALNA NEDELJA

7.30 Po namenu sv.
Očeta
8.00 Za vse verne rajne

Sv. maše ne bo

18.00 za + Karla Horvat
iz Gorice od druž. Horvat
iz Peč.
10.00 Za zdravje hčerke,
za vernike

VSI SVETI
Župnija PEČAROVCI
1. november 2020
Jutri je spomin vseh vernih rajnih. Sv. maša ob 7.30 in 8.00.
Ob delavnikih bodo svete maše od torka do četrtka ob 8.00, v soboto ob
18.00 in v nedeljo ob 10.00.
Sveto obhajilo lahko prejmete v soboto ob 18.30 in v nedeljo ob 10.30.
V nedeljo je zahvalna nedelja. Bogu se zahvalimo za vse sadove zemlje,
za sadove dela naših rok. Bogu hvala za mnoge dobre ljudi, ki nam
materialno pomagajo in za mnoge, ki za nas molijo. Bogu hvala za vse
milosti, ki jih vsak dan prejemamo po dobroti in usmiljenju njegovega
srca.
Ker je četrtek pred prvim petkom, bomo v četrtek ob 18.00 molili za nove
duhovniške in redovniške. Vi boste molili doma, jaz pa v cerkvi pred
najsvetejšim. Molili bomo veseli del rožnega venca in litanije Matere Božje
in ob 18.30 bo blagoslov z Najsvetejšim.
Še vedno velja povabilo k sveti spovedi, da lahko naši rajni prejmejo
popolni odpustek. Za popolni odpustek moramo biti pri sv. spovedi, prejeti
obhajilo, obiskati pokopališče, moliti po namenu sv. očeta vero, očenaš,
zdravamarijo in slava očetu. Priložnost za sv. spoved je pred sveto mašo.
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