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Veronika obriše Jezusu potni obraz

Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, 

kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, 

-

-
-

Na pobudo Kongregacije za vzhodne cerkve bo na veliki petek, 19. 
aprila 2019, po vsej Cerkvi potekala tradicionalna nabirka za Sveto 

(Collecta pro Terra Sancta), ki je namenjena zbiranju sredstev za 

Sredstva bodo tako kot vsako leto namenje-

-

-

-

-

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

bo v 
petek,



Cerkev je mlada

Prisluhnite nam: »svetovalnica« na temo ob 8.00, »drugi pogled« ob 10.15, 

vsebine bodo dosegljive tudi na radio.ognjisce.si.

-
-

Ob 10. obletnici imenovanja in razglasitve bazilike na Ptujski Gori pripravlja-

  Na ta dan se spominjamo 

Hkrati pa je to tudi rojstni dan zakramenta evharistije in 
-
-

edini dan, ko se v cerkvah ne opravlja daritev 
-
-

 Na veliko soboto se spominjamo dneva, ko 

-

Kristusovo trpljenje, in neposredna pripra-

-

bodo pripravljene, zanje prostovoljni prispevek).

+ Cerkev je »mlada«
+ Je bil Bog kdaj najstnik?

+ Kako oznanjati ob tolikih škandalih?
+ Tudi jaz bom enkrat star

+
+ Tudi mladi lahko zbolijo

+ Bil sem izgubljen in Si me našel

O Bog, ki hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali. Blagoslovi čas misijona. Gani srca 
vseh, da bomo po zgledu naših prednikov, ki so postavili to Marijino svetišče, 
vztrajali in napredovali v veri, upanju in ljubezni. Hvaležni za deset let bazi-
like ter vse milosti, ki smo jih bili deležni, želimo graditi živo Cerkev Jezusa 
Kristusa, v kateri je vsak človek povabljen in sprejet. Pomagaj nam, da bomo 
v moči Svetega Duha odkrivali pomen Božjih zapovedi, družinske molitve, 
nedeljske svete maše in drugih zakramentov ter iz njih črpali moč za vsakda-
nje krščansko življenje. Marija Zavetnica, sv. Frančišek Asiški, blaženi Anton 
Martin Slomšek in naši krstni zavetniki, prosite za nas! Amen.


