
18. februar
NEDELJA
1. postna

630 Za žive in + farane
Za 2 + Štefana Gluhak, Ludvika, obl., Ljudmilo, Ivanko in

Martina Čančer
Za + Margareto Dolšak (509)

Po namenu darovalca (486)

800

1000

1600

19. februar
PONEDELJEK

Bonifacij škof
700

Za + p. Gavdencija Skledarja (528) po namenu
Za zdravje mame Tončke

20. februar
TOREK

Frančišek in Jacinta fat. pastir.

700 Za + dobrotnike (434) po namenu
Za + Marjeto Matjašič in vse + Matjašičeve (435)

21. februar
SREDA

Peter Damiani škof-učitelj

700 Na čast Gorski B. Materi (436) po namenu
Za + Jožefa in Jota Polanec ter Alojza Krajnca (437)

22. februar
ČETRTEK

Sedež apostola Petra

700 Za + Marijo Žvajker, obl. in tri sestre (438) po namenu

Za + Vilija Angela (163)1800

23. februar
PETEK

Polikarp škof

700 Za + Ivanko Novljan (448) po namenu

Za + Maksa Planinca (345)1800

24. februar
SOBOTA

Matija apostol

700 Za + Henrika Sagadina (361) po namenu

Za + Alojza Vrečiča, Antona, Barbaro in Marijo Kramberger (439)1800

25. februar
NEDELJA
2. postna

630 Za žive in + farane
Za + Karolino Sajko (136)
Za + starše Rozino in Andreja Lampret in sor. ter starše Jeza
Za + starša Marijo in Antona Plajnšek, Lozinšek Karla, Srdinšek

Stanka, Leopolda in Cvetkota Rodošek ter Marijo Gojkošek
Za + Stanislavo Zafoštnik (530)

800

1000

1100

JANŽ

1600

- V postnem času je pobožnost križevega pota: v petek pred jutranjo mašo, ob 6.35; v nedeljo
pred pozno mašo, ob 9.35, ter popoldne ob 15.00 – danes bo v baziliki; oblikujejo družine
veroučencev 3. triade (7. -8. – 9. razred) in mladi. Drugo postno nedeljo oblikujejo družine
veroučencev 1. triade in bralci. Lepo vabljeni!

- Prihodnjo nedeljo po popoldanski maši predvajamo film Življenje za Življenje – o sv.
Maksimilijanu Kolbeju. Leta 1941 je v koncentracijskem taborišču Auschwitz po Jezusovem
vzoru je daroval svoje življenje za bližnjega. Vabljeni!

- Verski tisk: Družina! Drugi tisk …
- Bralci mašnih beril – v zakristiji vas čaka novi razpored branja. Hvala za sodelovanje!
- Naši rajni: TOPLAK KRISTINA, Stogovci 1a. V sredo ob 1800 bo molitev za pokojno, v

zimski kapeli; v četrtek ob 1300 pogreb na Gorskem pokopališču. Gospod, daj ji večni pokoj …

- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
18. februar 2018



Postna postava za leto 2018

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to
res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično
sredo (letos 14. februarja) in na veliki petek (letos 30. marca). 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 (za
duhovnike, redovnike in redovnice ta olajšava ne velja). Zdržek od mesnih jedi veže vernike
od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je na petek praznik (cerkveni ali državni) ali kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb…), post in zdržek odpadeta.


