November 2021
Za naše rajne in za vse, ki se jih nihče ne spominja: da bi bili
deležni večnega življenja.
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December 2020
Bog je ljubezen. - Naj bo vera, da je Bog poslal v svet
svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem, med nami
obrodila obilne sadove dejavne ljubezni do bližnjega.
Januar 2021
Za Cerkve in verske skupnosti v naši deželi: za mirno sožitje,
ki naj ljudem odpira poti do Boga.
Februar 2021
Za vse, ki so po zgledu Simeona in Ane pripravljali Božjemu
kraljestvu pot s postom, molitvijo in dobrimi deli: da bi ostali
močni v veri in zvesti Gospodu, ki jih je poklical.
Marec 2021
Za vse, ki so postali dolžniki svojih soljudi: da bi v teh dneh
pokore in sprave našli moč, da bi se spreobrnili in prosili za
odpuščanje.
April 2021
Za brezpravne, ponižane in preganjane: da bi jih križani in
vstali Gospod rešil stiske.

Maj 2021
Za otroke, ki bodo letos prvič prejeli sveto obhajilo, in za
njihove starše: da bi se jim na novo odprli zakladi naše vere.
Junij 2021
Za mlade ljudi v naši deželi: da bi okrepčani z darovi Svetega
Duha našli nove poti sožitja v Cerkvi in družbi.
Julij 2021
Za vse ljudi, ki so v krizah preteklih let izgubili svoje delo ter
obubožali: da bi se jim hitro in trajnostno pomagalo.
Avgust 2021
Za vse, ki delajo na skrivnem dobro, ne da bi za to prejeli
pohvalo: da bi vztrajali v dobrem in pri tem občutili veselje.
September 2021
Za osamljene in vse, ki nimajo nikogar: da bi našli kraje, kjer
so dobrodošli in sprejeti v skupnost.
Oktober 2021
Za našo deželo: da bi postala domovina tudi za tiste, ki
so morali zaradi nasilja, vojne in katastrof zapustiti svoje
domove.

