
7. februar
NEDELJA
5. med letom

Koleta (Nika) red

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

Ivota Ozimka in ++ sor. Vuk-Osenjak
Še ni namena …

800

1000

8. februar
PONEDELJEK

Slovenski kulturni dan

730 Še ni namena …

9. februar
TOREK

Apolonija (Polona) muč

730 Še ni namena …
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

10. februar
SREDA

Sholastika redovnica

730 Še ni namena …

11. februar
ČETRTEK
Lurška M. B.

Svetovni dan bolnikov

1800 Za pravilno izbiro poklica

12. februar
PETEK

Evlalija mučenka

1800 Za + Justino, obl. in Ivana Jusa

13. februar
SOBOTA

Jordan redovnik

730 Za dušno in telesno zdravje v sinovi družini, obilo Sv. Duha in
Božjega blagoslova ter za oba rodova

14. februar
NEDELJA
6. med letom

Valentin (Zdravko) muč

630 Za žive in ++ farane
Za + Jožefa Šentaka, Branka Kostevška in sorodnike
Za + Veroniko Podlipnik

800

1000

- Naši rajni: VODUŠEK LEOPOLDINA, Podlože 7; pogreb bo v soboto, ob 13.00. Gospod, daj ji
večni pokoj …

- Verski tisk: Tednik Družina! Revija Ognjišče, Prijatelj! …
- Naročniki verskega tiska, obnovimo naročnino za leto 2021; vabljeni tudi novi naročniki.

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
7. februar 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!


