
13. december
NEDELJA

2. adventna
Lucija devica mučenka

(730)
Za žive in ++ farane                                                     Ulčar-Strašek
Za + Ivano, obl, Gregorja, Franca in Marijo Ulčar in ++ sor. ↑
Za + Mirana Cafuta (808
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)8h 11h

14. december
PONEDELJEK

Janez od Križa ce. uči
(730)

V priprošnjo Ptujskogorski M. B.
Za + Marto Jerejšek (721)
Po namenu VOJAŠNICA

15. december
TOREK

Drinske mučenke

(730)
Za spreobrnjenje grešnikov in verne duše (851)
Za + Cecilijo Korže (718)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine

16. december
SREDA
David kralj

(730) Za zdravje
Za + Terezijo Korez (735) VOJAŠNICA
Božična devetdnevnica – 1 fb1800

17. december
ČETRTEK

Lazar iz Betanije

(730) Za + babico Elizabeto Podlipnik in mamo Ano Miklor (852)
Za + Antona Voduška (769) VOJAŠNICA
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)
Božična devetdnevnica – 2 fb

1745

1800

18. december
PETEK

Teotim mučenec

(730) Za zdravje
Za Ivano in Jožefa Bizjaka (853) VOJAŠNICA
Božična devetdnevnica – 2 fb1800

19. december
SOBOTA

Urban papež
(730)

Za ++ družine Križan (854)
Za + duhovnika Zdešarja (855)
V priprošnjo za zdravje in srečo v družini (856)
Božična devetdnevnica – 4 fb1800

20. december
NEDELJA

4. adventna
Evgen mučenec

(730)
Za žive in ++ farane
Za ++ iz družin Kropec in Dolšak
Za ++ Karla in Marijo Rober (571)
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)
Božična devetdnevnica – 5 fb

8h 11h

1800

SKLADNO Z NAVODILI slovenskih škofov je v času epidemije v župniji Ptujska Gora:
- Sv. maša (naročeni nameni): v nedeljo in ob delavnikih ob 7:30 – brez navzočnosti vernikov
- Prenos sv. maše na TV SLO 1: vsako nedeljo ob 10.00 (iz mariborske stolnice)
- Obhajilni obred (bazilika): v nedeljo 8:00, 11:00; v četrtek ob 17:45.
- Božična devetdnevnica na facebook-u (Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski Gori), od srede dalje, ob 18:00.
- Zakrament sprave – sveta spoved: po dogovoru. - Pogreb: ob upoštevanju državnih navodil.
- Osebna molitev v cerkvi: možno vsak dan.
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Prijatelj! Marijanski koledar!

Molitev za zdravje v času koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in
sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in
zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem
pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti
bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
13. december 2020



MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek

je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje

za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...

Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!


