
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

17. maj
PONEDELJEK
Pashal Bajlonski red.

730 Za + Ivanko in Franca Rode
Za razumevanje in medsebojno spoštovanje družin sinov
VOJAŠKO VADIŠČE POČEK: Za Marijino varstvo (184)800

18. maj
TOREK

Feliks Kantališki red.

730 Za ++ iz družin Trebše, Kham
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za ljubi dom in družino (160)1400

19. maj
SREDA

Urban I. papež

730 Za ++ Minoritskega reda
Za + duhovnika Franca Brecla (101)

20. maj
ČETRTEK

Bernardin Sienski duh.

1900 Za + Margareto Dolšak
VOJAŠNICA ŠENTVID: Za vojake in družine1300

21. maj
PETEK

Krištov in mehiški muč.

1900 Za + Mirana Faleža

22. maj
SOBOTA

Marjeta redovnica

730 Za + Janeza in Alojzijo Muhič
Za božje varstvo in milost vere v družini Krivec
Za + Leopoldino Vodušek (114)1000

23. maj
NEDELJA
B I N K O Š T I
Socerb mučenec

630 Za žive in ++ farane
Za zdravje družine Nobelo, Laninovič
Za + Hildo Kropec (137)
Za + Franja Novaka

800

1000

1600

- 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, 19.00.
Ob nedeljah šmarnice tudi na terenu – danes pri Ločkem križu, na Vrhah, ob 18.00.

- Hvala ekipi za čiščenje in krašenje cerkve ter gospe Mariji za ureditev cvetličnih gred.
- 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
16. – 23. maj 2021


