OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
25. april – 2. maj 2021
630
800
1000
1600
730

Za žive in ++ farane
Za ++ starša Franca in Moniko Bogme
Za + Hildo Kropec (136)
Za + Mirana Cafuta

730

Za + Karman Štrucl in sorodnike (177)

730
1400

V zahvalo

1900

Za + Silvo Žerak, 8. dan

1900

Za + Jurija Kokola (902)
Za + gospo Adelo Dušej

730
1000

Za + p. Gavdencija Skledarja, obl.
Za + Mirana Faleža

2. maj
NEDELJA

730

5. velikonočna
Atanazij škof-c.uč

1000
1600

Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.
Vuk-Osenjak
V dober namen
Za + Šolasto, Marka in Mirka Nemšaka

25. april
NEDELJA 4. velikon.
Duhovni poklici
Marko evangelist

26. april

Za + Dragico Čančar (983)

Marija Mati dobrega sveta

27. april
TOREK
Hozana devica

28. april
SREDA

VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine

Peter Chanel muč

29. april
ČETRTEK
Katarina Sienska dev-c.uč

30. april
PETEK
Pij V. papež

1. maj
SOBOTA
JOŽEF DELAVEC
praznik dela

800

- Prihodnjo in vse nedelje v maju bo pol ure pred popoldansko sv. mašo molitev pred Njsvetejšim
za prenehanje epidemije.
- V četrtek dopoldne (9.30) bo čiščenje bazilike.
- Verski tisk: Tednik Družina! Revija Ognjišče! Revija 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.

