
MOLITVENI NAMENI

škof dr. Jože Marketz
za cerkveno leto 2021/2022

September 2022
Za našo škofijo, ki obstaja že devetsto petdeset 
let: da bi ji uspelo, vero posredovati prihodnjim 
rodovom in ohraniti krščansko dediščino.

Oktober 2022
Za naše stvarstvo: da bi odgovorno razpolagali z 
dobrinami zemlje in nehali uničevati življenjski prostor.

November 2022
Za Cerkev v naši deželi, ki se hvaležno spominja 
sklepa škofijske sinode pred petdesetimi leti 
in se sprašuje, kaj ji Kristus naroča danes.
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December 2021
Za mlade družine: da bi hvaležno prejeli dar 
življenja in tako izkusili Božjo dobroto in bližino.

Januar 2022
Za mir v naših družinah, v naši družbi in med vsemi 
ljudmi, ki so otroci istega Očeta v nebesih.

Februar 2022
Za redovnice, redovnike ter tihe molivke in molivce 
v naši deželi: da bi s svojo molitvijo neomajno 
podpirali našo Cerkev in deželo.

Marec 2022
Za vse, ki so se letos obvezali, da bodo 
sodelovali v župnijskih svetih in tako sooblikovali 
cerkveno življenje v svojem domačem kraju.

April 2022
Za vse, ki morajo prenašati težki križ, ker so jih 
zadele krize, življenjski udarci ali katerikoli stiska in ki 
hrepenijo po tem, da bi se razmere obrnile na dobro.

Maj 2022
Za mlade v naši deželi, posebno za tiste, ki 
bodo letos prejeli zakrament prvega svetega 
obhajila ali birme: da bi rasli v veri.

Junij 2022
Za kristjane v naši deželi: da bi se odprli 
delovanju Svetega Duha in začeli prenavljati 
našo družbo v duhu evangelija.

Julij 2022
Za vse, ki v teh dneh iščejo oddih, za 
tiste, ki se mudijo med nami kot gostje 
in za vse, ki so zaposleni v turizmu.

Avgust 2022
Za ljudi, ki trpijo zaradi suše in lakote,  
ki jim primanjkuje vsega, katerih življenje 
je zaznamovano od pomanjkanja, 
bolezni in prezgodnje smrti.


