
11. april
BELA NEDELJA

Božje usmiljenje
800

SVETA MAŠA - brez navzočnosti vernikov
Za + Antona in Marijo Plevnik in Marijo Kopeinig
V zahvalo za povrnjen vid in prošnja za zdravje žene
Za dušno on telesno zdravje

12. april
Viktor mučenec

730 Za + p. Gavdencija Skledarja (M.F.)
Za žive in ++ farane

13. april
TOREK

Martin I. papež muč

730 V priprošnjo Mariji Zavetnici
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine1400

14. april
SREDA

Valerijan mučenec

1900 Za + Jurija Kokola (901)
Za + Jožefa Belšaka (47)

15. april
ČETRTEK

Helena kneginja

1900 Za + Francija Frasa in starše Vogrin
Po namenu

16. april
PETEK

Bernardka Lurška red

1900 Za zdravje Hrvoja Šimleša in Silvijo Šimliša Ondero
Za + Dragico Čančar (982)

17. april
SOBOTA
Robert opat

730 Za + Stanka, Antona in starše Kozoderc, Antona Pulka in vse sor.
Za + Vladimira Streleca in starše

18. april
NEDELJA

3. velikonočna

730 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

- Od jutri dalje (12. 4.) so zopet možne sv. maše z navzočnostjo vernikov (omejeno število …).

- V sredo, 14. v mesecu vabljeni k molitvi za duhovno in moralno prenovo našega naroda. Uro
pred večerno mašo (18.00) bo molitev pred Najsvetejšim in sv. spoved, ob 19.00 sv. maša.

- Verski tisk: Tednik Družina – velikonočna! 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
11. – 18. april 2021


