
10. januar
NEDELJA

Jezusovega krsta

630 Za žive in ++ farane
Za + Alojza Fakina in  sorodnike Fakin - Rober
Za + Marijo Potočnik (290)

800

1000

11. januar
PONEDELJEK
Pavlin Oglejski škof

730 Za + p. Milana Holca (352)

12. januar
TOREK

Tatjana (Tanja) mučenka

730 Za + Antona Voduška (771)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

13. januar
SREDA

Hilarij (Radovan) škof

730 Za + Viktorja Lampreta (752)

14. januar
ČETRTEK

Odon iz Jurkloštra opat

1800 Za + Vinkota Karneža in starše Jeza

15. januar
PETEK

Pavel puščavnik

1800 Za zdravje sestre Darinke

16. januar
SOBOTA

Berard in tov. mučenci

730 Za + Jožefa Šentaka, Branka Kostevška in 2 ++ starše

17. januar
NEDELJA
2. med letom

630 Za žive in ++ farane
Za + Ferdinanda Plavčaka
Še prost namen …

800

1000

SKLADNO Z NAVODILI slovenskih škofov, 18. 12. 2020 in ponovno uvedbo bogoslužja po cerkvah
mariborske metropolije je od 4. 1. 2021 dalje v župniji Ptujska Gora:
- Sv. maše ob nedeljah in ob delavnikih; običajni urnik maš (zgoraj)
- V cerkvi so označena mesta, ki zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega

gospodinjstva) na 30 m2. Obvezna je zaščitna maska in razkuževanje rok.
+ priporočamo se za naročilo svetih maš …!!!
Prenos svetih maš po Tv Slo, RO, Tv Exsodus, ki jih darujejo škofje, so namenjene bolnim in ostarelim.

- V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sveto mašo.
- Spovedovanje je dovoljeno ob ustrezni zaščiti (razdalja, maska, razkužilo). Dobrodošli!
- Pogrebi se izvajajo ob upoštevanju navodil NIJZ. Po pogrebu je maša zadušnica v baziliki.
- Verouk še naprej poteka na daljavo.
- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Brat Frančišek! … Družinska pratika! Koledar!

Molitev za zdravje v času koronavirusa
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in
sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in
zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem
pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti
bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 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
10. 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!


