5. POSTNA NEDELJA – NEDELJA STANOVSKA ZA STAREJŠE – 29. marec 2020
Molitveni namen: Da bi še posebej v teh časih znali biti pozorni do vseh starejših, bolnih in
preizkušanih.
Molitev v času pandemije:
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 poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
V preteklem tednu sta od nas odšla Frančiška Kozjek iz Setnice 16 in Alojzij Marolt iz Sela 6. Pogreba
bosta v ožjem družinskem krogu. Priporočamo ju v molitev.
Godovi med tednom:
Ponedeljek: Janez Klimak - opat
Torek: Gvido - opat
Sreda: Tomaž Tolentinski – misijonar in mučenec
Četrtek: Frančišek Paolski – puščavnik in redovni ustanovitelj
Petek: Rihard - škof
Sobota: Izidor Seviljski – škof in cerkveni učitelj
Danes teden bo Cvetna nedelja. Nedelja bo stanovska za otroke.
Mašne namene v prihodnjem tednu bom maševal ob urah, ki so navedene, seveda v skladu s pravili
sam, brez ljudstva. Takrat ste povabljeni, da molite za vaše rajne ali mašo spremljate prek radia ali
drugih medijev. Opozarjam pa tudi na možnost, da se naročeni maši pridružite prek pametnega
telefona v družinskem krogu. Za to možnost me prosim kontaktirajte po telefonu.

Mašni nameni:
Ponedeljek:
Torek:
Sreda:

30.3.
31.3.
1.4.

Četrtek:
Petek
Sobota:

2.4.
3.4.
4.4.

Nedelja:

5.4.

ob 18h; † Antonija Škof – za god
ob 8h; † rod Žagar in Kopač
ob 17h (Črni Vrh); † Ratovševa mama - obletna
ob 18h; † rodbina Založnik – Jakovi
ob 18h; † Anton in Frančiška Trobec – obletna
ob 8h (Dvor); Seliškarjevi in Lovrenc Laznik
ob 18h; † Vinko Železnikar – 30. dan
ob 7h; za žive in rajne župljane
ob 8.30h (Črni Vrh); † Stane in Marjeta Skopec - obletna
ob 10h; † Andrej Malovrh – Setnik - obletna

