
9. maj
NEDELJA
6. velikonočna

Pahomomij puščavnik

630 Za žive in ++ farane
Za ++ starša Franca, obl. in Moniko Bogme
Za + Jerneja Šerbaka, obl.
Za + Hildo Kropec

800

1000

1600

10. maj
PONEDELJEK

- prvi prošnji dan

730 BAZILIKA Za + Dragico Čančar (984)

11. maj
TOREK

- drugi prošnji dan

700 MAJŠPERK Za + p. Milana Holca (367)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

12. maj
SREDA

- tretji prošnji dan

730 BAZILIKA Za ++ družine Doberšek, Sagadin, Medeved
VOJAŠNICA BOH. BELA: V zahvalo Mariji (39)930

13. maj
ČETRTEK

GOSPODOV VNEBOHOD
Fatimska Mati Božja

800 Za edinost znotraj Katoliške Cerkve in za papeža
Za + Veroniko Mikolič (662)
Za + Franca Lampreta (840)
VOJAŠNICA ŠENTVID: Za zdravje in božje varstvo (124)

1000

1900

1300

14. maj
PETEK

Začetek binkoštne
devetdnevnice v čast Sv. Duhu

1900 Za zdravje in ljubezen Ines in Boštjan Gorišek

15. maj
SOBOTA

Zofija mučenka

730 Za + Jožefa Šentaka, Branka Kostevška in ++ sorodnike
Za + Jožefa Lampreta (874)1000

16. maj
NEDELJA

7. velikonočna; ločka
Ločko romanje

630 Za žive in ++ farane
Za + Stanislava in Kristino Toplak
Za božji blagoslov v družini
Za + Vero Feguš

800

1000

1600

- Vse nedelje v maju pol ure pred popoldansko sv. mašo (15.30) molimo rožni venec pred
Najsvetejšim za prenehanje epidemije (molitveni maraton).

- Šmarnice: za odrasle – vsak dan združene z mašo; za otroke (druž.) ob večerih ob 18.30 in 19.00.
Ob nedeljah šmarnice tudi na terenu – nocoj ob 18.00 pri križu na Dvoršni. Vabljeni!

- Pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo prve tri dni tega tedna prošnje dneve. V po-
nedeljek na Gori, ob 7.30, torek v Majšperku, ob 7.00, v sredo na Gori, ob 7.30. Na praznik, v
četrtek bodo sv. maše ob 8.00, 10.00, 19.00.

- Štirinajstega v mesecu, tokrat v petek, molimo za moralno in duhovno prenovo našega naroda:
od 18.00 → pred Najsvetejšim in priložnost za sv. spoved, nato ob 19.00 sv. maša.

- Hvala ekipi za čiščenje cerkve …
- Verski tisk: Tednik Družina! Brat Frančišek! Drugi tisk …
- Hvala za darove … (nabiralnik).

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
9. – 16. maj 2021



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.


