
24. januar
NEDELJA
3. med letom

630 Za žive in ++ farane Vuk-Osenjak
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in sorod.
Za zdravje mame Marije Hace in ostale družine in soro. (zunanji)

800

1000

25. januar
PONEDELJEK

Spreobrnitev apostola Pavla

730 Za + Alojza Fakina in sor. Fakin in Rober
VOJAŠNICA ŠKRILJ: Po namenu (32)1000

26. januar
TOREK

Timotej in Tit škofa

730 Za + Maksa in Katarino Kramberger
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

27. januar
SREDA

Angela Merici red

730 Za + Jožkota in starše Lamperger, Katico in Ivana Javernika in sor.

28. januar
ČETRTEK

Tomaž Akvinski učitelj

1800 Za + Milana Forstneriča Pala

29. januar
PETEK
Valerij škof

1800 Za + Pavla Martinelija

30. januar
SOBOTA

Hijacinta  devica

730 Za + Janeza in Alojzijo Muhič

31. januar
NEDELJA
4. med letom

630 Za žive in ++ farane
Ni naročenega namena (se priporočamo) Marijino varstvo
Za ozdravitev od bolezni Janija Vajde – za Bo.blagoslov in

800

1000

SKLADNO Z NAVODILI slovenskih škofov je od 4. 1. 2021 dalje v župniji Ptujska Gora:
- Sv. maše ob nedeljah in ob delavnikih; običajni urnik maš (zgoraj)
- V cerkvi so označena mesta, ki zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega

gospodinjstva) na 30 m2. Obvezna je zaščitna maska in razkuževanje rok.
Prenos svetih maš po Tv Slo, RO, Tv Exsodus, ki jih darujejo škofje, so namenjene bolnim in ostarelim.

- V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sveto mašo.
- Spovedovanje je dovoljeno ob ustrezni zaščiti (razdalja, maska, razkužilo). Dobrodošli!
- Pogrebi se izvajajo ob upoštevanju navodil NIJZ. Po pogrebu je maša zadušnica v baziliki.
- Verouk še naprej poteka na daljavo.
- Verski tisk: Družina!

Molitev za zdravje v času epidemije  COVID
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje,
potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo
trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene
delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim
bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. 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
24. januar 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!


