
9. april
NEDELJA

6. postna
c v e t n a

630 Za žive in + farane
Za + Marico in Katico Flajs in Jurija Vidoviča
Za + Silvota To. obl, vse Topolovčeve, Božičkove in p. Martina
Na čast Mati Božji za zdravje

800

1000

1600

10. april
PONEDELJEK

velikega tedna
700

V priprošnjo Gorski M. B. za sina Borisa po namenu
Za + p. Gavdencija Skledarja (504)
Za + Stanislava Toplaka (43)

11. april
TOREK

velikega tedna

700
Za + sestre FBS po namenu
Za + Zdravka in Ljudmilo Skledar, obl.
Za + Dušana Kolariča (141)

12. april
SREDA

velikega tedna

700
po namenu

V zahvalo Materi Božji za srečno prestano operacijo

13. april
VELIKI

ČETRTEK
1900

OBREDI VELIKEGA ČETRTKA
Za + Karolino Sajko (127) po namenu
Za + Ivanko Erbus, 8. dan
Za + Marijo Širec (110)

14. april
VELIKI PETEK

700 Križev pot
OBREDI VELIKEGA PETKA …1900

15. april

VELIKA
SOBOTA

700

Čez dan

Blagoslov ognja
- blagoslov velikonočnih jedi (urnik v glasilu Bazilika)
OBREDI VELIKE SOBOTE – VIGILIJA VELIKE NOČI …
Za + Zver Vincenca (783)
Za + Stanislava Kozoderca, obl.
Za + Milko in Ivana Belc ter rodbino Šentak

1900

16. april
NEDELJA

VELIKA NOČ

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in + sor. Vuk-Osenjak
Za + Franca Rodošeka (934), obl. in + sorodnike
Po namenu družine Motaln

800

1000

1600

- Današnji križev pot, ob 15.00, oblikujejo romarji. Vabljeni seveda tudi domači farani.
- Z današnjo cvetno nedeljo vstopamo v VÉLIKI TEDEN … Od jutri dalje bodo sv. maše in

obredi v baziliki, večerne ob 19.00. * Posebej spodbudimo k obredom velikonočnega
tridnevja … njih pomen je razložen v glasilu bazilika. Prav tako so v glasilu zapisane druge
pomembne informacije in vsebine: voščilo slov. škofov, urnik blagoslova velikonočnih jedi,
svetih maš ter različna oznanila; koristno je prebrati! Glasilo boste prejeli ob izhodu iz cerkve.

- V torek dopoldne, ob 9.30 bo čiščenje bazilike. Lepo prosimo za sodelovanje (sledi kosilo)
- Na veliko sredo, ob 10.00 bo v mariborski stolnici krizmena maša – somaševanje duhovnikov

nadškofije z nadškofom (spomin Jezusove zadnje večerje). Vabljeni tudi verniki, kdor more!
- Na veliki petek je strogi post. Pri večernih obredih bo nabirka (s pobiranjem) za Sveto deželo.
- Zbiramo prijave za župnijsko romanje v Piran in druge primorske kraje, v soboto, 22. aprila.
- Verski tisk: Družina – velikonočna /dvojna št./! Prijatelj! Ognjišče! Drugi tisk …
- Hvala za ureditev gred pred baziliko (dve gospe)!
- Naši rajni: ERBUS IVANKA, Ptujska Gora 99; pogreb je bil v četrtek. Gospod, da ji večni pokoj…
- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.e

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
9. april 2017



P o s t n a    p o s t a v a

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek.
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.

Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi

zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini
(poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta!


