
31. januar
NEDELJA
4. med letom

630 Za žive in ++ farane
Prošnja Materi Božji za zdravje in srečo v družini varstvo
Za ozdravitev od bolezni Janija Vajde – Bo. blagoslov in Marijino

800

1000

1. februar
PONEDELJEK
Brigita Irska opatinja

730 Ni namena … (se priporočamo)

2. februar
TOREK Jezusovo

darovanje SVEČNICA

800 Za + Jožefa Juga
Za + Jurija Kokola (898)
Za + Vikico, obl. in Karla Pečnika

1000

1800

3. februar
SREDA

Blaž škof muč.

730 Ni namena … (se priporočamo)

4. februar
ČETRTEK I.

Oskar škof

1800 Za + p. Milana Holca (354)
VOJAŠNICA LJ.-ŠENTVID: Za vojake in družine1100

5. februar
PETEK I.

Agata devica muč.

1800 Ni namena … (se priporočamo)

6. februar
SOBOTA I.

Pavel Miki mučenec

730 Ni namena … (se priporočamo)

7. februar
NEDELJA
5. med letom

630 Za žive in ++ farane
Za + Marijo, obl., Alojza, Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar,

Ivota Ozimka in ++ sor. Vuk-Osenjak
Ni namena … (se priporočamo)

800

1000

- Na praznik Jezusovega darovanja – svečnico bodo maše ob 8.00, 10.00 in 18.00. Pri vseh
mašah bo blagoslov sveč.

- Ta teden so prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice;
prvi petek – Srce Jezusovo, obisk bolnikov; sobota po prvem petku – Srce Marijino. Vabljeni!

- Kmalu nam bo pošla »zaloga« mašnih namenov. Zato se toplo priporočamo za naročilo svetih
maš, tako za nedelje kot čez teden. Že vnaprej iskreni boglonaj!

- Verski tisk: Tednik Družina! Revija Ognjišče, Mavrica! … Naročniki verskega tiska,
obnovimo naročnino za leto 2021; vabljeni tudi novi naročniki. Cenik je v glasilu Bazilika.

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
31. 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!


