Ravne – 2. velikonočna. Bela nedelja
/19. april 2020/

To je dan, ki ga je naredil
Gospod, radujmo se in
veselimo se ga. Doživeli
smo višek cerkvenega
leta, praznik vseh
praznikov in alelujo
veselja. Kristus je vstal in
premagal smrt, vstali
bomo tudi mi, aleluja!
/Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19/
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 pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čimprej 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

19. April

2. velikonočna, bela nedelja
20. APRIL

Ponedeljek
Sv. Sebastjan, mučenec
21. APRIL

Torek

Sv. Neža, devica, mučenka
22. APRIL

Sreda

Sv. Klemen, škof
23. APRIL

Četrtek

Ob 10.00. Uri:
Za Karla Paradiža, starše in Bojana
Godec ter Franca Nahbergerja (112)
Za Franca in Marijo Šmarčan (199)

Ob 19.00. Uri:
Za rajne starše Rop in sorodnike (256)

Ob 19.00. Uri:
Za Amalijo Kotnik in sorodnike (173)

Ob 07.30. Uri:
Za nove duhovne poklice (257)
Ob 19.00. Uri:
Za Maksa, Lucijo Petelinšek ter
sorodnike (260)

Sv. Jurij, mučenec
24. APRIL

Petek

Sv. Melit - opa t
25. APRIL

Sobota

Ob 19.00. Uri:
Za Franca in Rozino Prikeržnik (243)
Za Dobelšek Jolento - osmina (263)
Ob 19.00. Uri:
Za Marijo Berložnik (50)

Sv. Marko, eva ng elist
26. April

3. velikonočna nedelja

Ob 10.00. Uri:
Za Gregorja Kotnika in sorodnike (174)

NAROČNIKI
DRUŽINE IN
OGNJIŠČA
Časopise in revije lahko
vzamete v soboto, nedeljo
in ponedeljek:
OD 8,00 DO 18,00 URE.
Ali pokliči na tel. št.

041 388 268

