
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

26. februar
PONEDELJEK

Aleksander (Branko) škof
700

Za ustanovitelje cerkve po namenu
Za + Marijo Žepek (377)

27. februar
TOREK

Gabrijel Žal. M. B. red

700 Za + p. Maksa Klajnška, obl. po namenu
Za + Marijo Robin (382)

28. februar
SREDA

Roman opat

700 Za dobrotnike cerkve po namenu
Po namenu (451)

1. marec
ČETRTEK I.

Albin (Zorko) škof

700 Ni maše
Za duhovniške, redovniške in misijonarske poklice1800

2. marec
PETEK I.

Neža Praška devica

700 Ni maše!
Za + Kristino Toplak, 8. dan1800

3. marec
SOBOTA I.

Kunigunda kraljica

700 Za + Moniko Bogme, 8. dan po namenu

V priprošnjo Ptujskogorski B. M. za zdravje1800

4. marec
NEDELJA
3. postna

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in + sor. Vuk-Osenjak
V zahvalo po namenu družine Motaln
Mariji v priprošnjo za nosečo snaho

800

1000

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 zimski kapeli, oblikujejo družine
veroučencev 1. triade (1. -2. -3. razred) in bralci. Prihodnjo, tretjo postno nedeljo oblikuje križev
pot ŽPS in Karitas. Lepo vabljeni!

- V četrtek in petek ne bo zjutraj maše – naročila ni bilo, doma pa je samo en duhovnik.
- Ta teden so prvi dnevi: četrtek pred prvim petkom – molimo za duhovne poklice (oblikuje

Karitas); prvi petek – Srce Jezusovo; prva sobota – Srce Marijino – na fatimski način: pred
Najsvetejšim in priložnost za spoved. Vabljeni! Obisk bolnikov bo v soboto.

- Danes po popoldanski maši predvajamo film o sv. Maksimilijanu Kolbeju »Življenje za
življenje«; prihodnjo nedeljo pa dokumentarni film »Goreči škof« - o nadškofu Antonu Vovku.

- V tem tednu bo od 1. do 3. marca romanje v Rim združeno z obiskom slovenskih škofov pri
papežu. S Ptujske Gore se bo romanja udeležilo sedem faranov.

- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Mavrica! Drugi tisk …
- Naši rajni: TOPLAK KRISTINA, Stogovci 1a; pogreb je bil v četrtek.

BOGME MONIKA, Ptujska Gora 7; pogreb je bil v petek. Gospod, daj jima večni pokoj.
- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
25. 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.


