
18. april
NEDELJA

3. velikonočna

630 Za žive in ++ farane
Za sina, njegovo družino in za zdravje na duši in na telesu
Za + Hildo Kropec
Za zdravje družine Jeušovar iz Prepolj

800

1000

1600

19. april
Leon IX. papež

730 Za + Franca Kelenca
Za + Antona Obrski (132)

20. april
TOREK

Bernika mučenka

730 Za ++ minoritskega reda
VOJAŠNICA BOH. BELA: Za zdravje in božje varstvo (123)930

21. april
SREDA

Anzelm škof c.uči.

730 Za + Branka Kamenšeka (53)
VOJAŠNICA ŠENTVID: Za vojake in družine1000

22. april
ČETRTEK

Aleksandra mučenka

1900 Po namenu
Za + Leopoldino Vodušek (112)

23. april
PETEK

Jurij mučenec

1900 Za + Marka Zoraja in družino
Za + Marijo Potočnik (293)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za zdravje v družini (25)1230

24. april
SOBOTA
Honorij škof

730 Za + Marijo Arko
Za + Bariko Jus (148)

25. april
NEDELJA 4. velikon.

Duhovni poklici
Marko evangelist

730 Za žive in ++ farane
Za ++ starša Franca in Moniko Bogme
Za + Hildo Kropec (136)
Za + Mirana Cafuta

800

1000

1600

- Od danes do prihodnje nedelje poteka Teden molitve za duhovne poklice; vsak dan bo pri maši
krajše razmišljanje in molitev za duhovne poklice. Vabljeni!

- Verski tisk: Tednik Družina! Drugi tisk …

- Hvala za darove … (nabiralnik)

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
18. – 25. april 2021


