
27. december
NEDELJA
Sveta Družina

Janez evangelist

730
Za žive in ++ farane
Za + Jožefa Lampreta (868) Jakoba, Janka, Karleka in sestro Marijo
Za ++ starše Rojko Jakoba, Ivano, brata Franca z ženo Zinko, brate
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)8h 11h

28. december
PONEDELJEK

Nedolžni otroci

730 Za duševno in telesno zdravje hčera (919)
Po namenu VOJAŠNICA

29. december
TOREK

Tomaž Becket škof

730 Za + Janeza in Marijo Muhič
Po namenu

30. december
SREDA

Feliks papež

730 Za srečen zakon (941)
Po namenu

31. december
ČETRTEK I.

Silvester papež
Staro leto

730 Za + Rozo, Alojza in Stanislava Napasta in Turkove
V zahvalo za vse prejete milosti v minulem letu
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)1745

1. januar
PETEK I.

BARIJA, BOŽJA MATI
Novo leto

730 Za + Marijo Potočnik (289)
Za Božje in Marijino varstvo sina (893)
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)8h 11h

2. januar
SOBOTA I.

Bazilij in Gregor

730 Za + p. Milana Holca (351)
Po namenu

3. januar
NEDELJA
Ime Jezusovo

730
Za žive in ++ farane
Za + Franca Lampreta (836)
Za + Jurija Kokola (897)
OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)8h 11h

SKLADNO Z NAVODILI slovenskih škofov je v času epidemije v župniji Ptujska Gora:
- Sv. maša (naročeni nameni) – brez navzočnosti vernikov; ura – glej zgoraj.
- V nedeljo, ob 10:00 na TV Slovenija 1 neposreden prenos sv. maše iz mariborske stolnice.
- Obhajilni obred (bazilika): v nedeljo 8:00, 11:00; v četrtek ob 17:45.
- Zakrament sprave – sveta spoved: po dogovoru – pokličete.
- Naši rajni: BELŠAK JOŽEF, Bolečka vas 6 e; pogreb v sredo, 30. dec. ob 15:00 na Janžu (druž. krog).
- Osebna molitev v cerkvi: možno vsak dan.
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! … Pratika! 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
27. december 2020



Ljubezni tej – vsaj mi srca odprímo!
Gospoda z bitjem svojim vsem vzljubímo,

z Marijo se veselo Mu darujmo!
Se zahvaljujmo mu in ga molímo,častimo, občudujmo Ga, slavímo,
Ljubezen usmiljeno poveličujmo.

Se v jaslicah začenja že daritev,
na križu bo dosegla dopolnitev:

Zveličar križani za nas bo umrl …
Vesoljstva Kralj pokoren je do smrti;

zapustil grob je prazen in odprti,
premagal greh je, okove smrti strl.

Sestre Klarise

B O Ž I Č N O  V O Š Č I L O

Tema je, negotovost nas obdaja.
Je v mnogih srcih strah in stiska vstaja:

bolezen nam grozi in »karantena« …
Epidemija nas je ogrozila,

način življenja je izpremenila …
Le kdaj osvobodimo se bremena!?

Razmere v kakršnih sedaj živimo,
nas kličejo, da se še mi streznímo,

zahrepenimo res po odrešenju.
Pustimo nepotrebnosti premnoge,
sprejmimo mirno stiske in nadloge,
usmerjajmo se k večnemu življenju.

Ljubezen učlovéčena na svet je
stopila kot Otroček – ji zavetje

je dala tuja, uboga, skromna staja …
V lastnino svojo je prišel – posvetnost

napolnjevala srca je, prevzetnost
zapira vrata Mu … Ga mraz obdaja.

Frančiškovi bratje s Ptujske Gore vam
voščimo blagoslovljen božič in novo leto. Poklon svetih Treh kraljev, Ptujska Gora



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!


