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MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE
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 posledic novega
virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo
zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in
zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni
moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do
bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čimprej odkrili
uspešno zdravilo. Nam in vsem svetu daj svoj
blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo
mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen
Sv.Marija pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sv Rok,
zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji
svetniki in svetnice, prosite za nas.
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Človeka ne naredijo
svetega in pravičnega
globokoumne razprave,
ampak krepostno življenje,
zaradi katerega je ljub Bogu.

Telefon: pisarna: 051 649 617 in 05 992 2239; Župnijska spletna stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR:
SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih,
župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

P

NE POZABIMO NA

RAZPORED MOLITEV

PONEDELJEK

KAPELA

LITANIJE VSEH SVETNIKOV

TOREK

KAPELA

LITANIJE SVETIH ANGELOV

KAPELA

LITANIJE SVETAG JOŽEFA

KAPELA

LITANIJE JEZUSOVEGA IMENA

PETEK

KAPELA

LITANIJE PRESVETE JEZUSOVE KRVI

SOBOTA

KAPELA

LITANIJE MATERE BOŽJE

KAZLJE

LITANIJE JEZUSOVEGA SRCA

in

(KAPELA)

Materinski dan
Veliko govorimo o
enakopravnosti žensk.
In to po pravici!
Ženske niso ne sužnje,
ne reklamne vabe,
ne predmet za zabavo.
Niso pa tudi proizvodni
stroji,
ki jim ob neki motnji
preprosto prekinemo
proizvodnjo.
Če ljudje ne bomo več
varni v materinem
naročju,
bomo kljub visoki kulturi
postali barbari.
Naš hladni svet nujno
potrebuje žene,
ki v človeško življenje
prinašajo toplino,
zaupanje, naklonjenost,
prijateljstvo,
nežnost, varnost, vse, kar
življenje
naredi vredno življenja in
ljubeznivo.
Tako zelo potrebujemo
matere!
Ko praznujemo materinski dan,
praznujemo svojo prvo ljubezen
in svoje veselje nad življenjem –
pa tudi svojo vero v bodočnost.
OBVESTILO:

Natančna določila Slovenske škofovske konference glede nove situacije ob
nastali epidemiji si lahko preberete tudi na župnijski spletni strani.
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4. POSTNA NEDELJA

TOMAJ
Po zgornjem razporedu predlagam, da doma molite
zgoraj navedene litanije (razpored imate v rednih
oznanilih in na spletu) in priloženo molitev ZA zdravje.
OBVESTILO: Ker od danes 12.3. velja uredba SŠK, da v
cerkvah ni do nadalnjega bogoslužja v cerkvah,
predlagam (posebej starejšim), da po možnosti gledate
prenos svetih maš na spletu: naslov: http://zupnija-ljkoseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijskecerkve/ oziroma posnetke svetih maš: https://
www.youtube.com/channel/
UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA. Vse to je na portalu:
Pridi in poglej (klik na pasico Sveta maša) vsak dan ob 7h in 18.30. V župnijski

kapeli bom imel zasebne sv.maše, lahko tudi po obljubljenem
razporedu. Z naročniki se bom osebno pogovoril. Vsa obvestila boste prejeli na

spletni strani. Vedno sem pripravljen na pogovor po telefonu ali el. pošti. Lahko me
tudi obiščete za duhovni pogovor ob kavici, da ne bom osamljen v tej veliki hiši.

