
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

24. maj
PONEDELJEK

Marija Pomočnica

730 Za ++ iz družin Gajser in Ribič

25. maj
TOREK

Obl. posvet. asiške bazilike

730 Za zdravje na duši in telesu Rajšp Methaus
Po namenu

26. maj
SREDA

Filip Neri duhovnik

730 Gorski Kraljici za zdravje
Za edinost znotraj Katoliške Cerkve in za papeža

27. maj
ČETRTEK

Alojzij Grozde mučenec

1900

1400

Za ++ starše Marijo in Alojza Srdinška ter zdravje nečakinje Julije

VOJAŠNICA LJUBLJANA: za vojake in družine

28. maj
PETEK

Anton Julijan mučenec

1900

1900

Po namenu – za zdravje

VOJAŠNICA LJUBLJANA ŠENTVID: v zahvalo za zdravje

29. maj
SOBOTA

Pavel VI. papež

730 Za zdravje moža
Za žive in ++ v družini Arko, Klemše in Maneti1000

30. maj
NEDELJA

SVETE TROJICE
Kancij mučenec

630 Za žive in ++ farane
Za + Angelo Fekonja (617)
Za ++ iz družin Dolšak in Kropec
Za družino Pušnik

800

1000

1600

- Danes, pol ure pred popoldansko sv. mašo (15.30) molimo rožni venec pred Najsvetejšim za
prenehanje epidemije (molitveni maraton).

- Šmarnice: Še zadnji teden šmarnic … otroci (in starši) so pridni, vztrajni.
Danes, ob 18.00 bodo šmarnice tudi v Stogovcih, pri Berdenovem križu. Vabljeni!

- Hvala za čiščenje in krašenje cerkve …
- Verski tisk: Tednik Družina! Mavrica! 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
23. – 30. maj 2021


