
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

5. marec
PONEDELJEK
Hadrijan mučenec

700
Za + Žepek Vincenca (379) po namenu
Za + Franca in Marijo Murg (440)

6. marec
TOREK

Koleta (Nika) redovnica

700 Za + Antonijo Robin (384) po namenu
Za + Jožeta Žolgerja in starše Gonzitti (441)

7. marec
SREDA

Perpetua in Felicita mučenki

700 Za + Henrika Sagadina (362)
Po namenu

8. marec
ČETRTEK

Janez od Boga redovnik

700 Za vse žive in + Tušar (450) po namenu

Za + Vilija Angela (164)1800

9. marec
PETEK

Frančiška Rimska redovnica

700 Za + Franca Mesariča, obl., 2 Rudolfa in Jero Mesarič po namenu

Za + starše in brata Jelen, obl.1800

10. marec
SOBOTA

40 mučencev iz Armenije

CELODNEVNO ČEŠČENJE

700 Za sina Miha in družino
Za + Frančiška Haložana (93)
Za + Antona Kozoderca (228) in + Stanka
Za + Pišek Jožefa, Janeza in Pavlino Selinšek, obl. in

+ starš Avguštin

1000

1800

11. marec
NEDELJA
4. postna

630 Za žive in + farane
Za + Karolino Sajko (137)
Za + Rudolfa Bukoviča, obl., Rozalijo, Franca in Gala Bukovič

ter Marijo Marinič
Za + Medved Ivana, obl. Ireno in Očeta Jožefa

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 ga ŽPS
in Karitas. Prihodnjo, četrto postno nedeljo oblikujejo družine veroučencev 2. triade. Vabljeni!

- Danes po popoldanski maši predvajamo dokumentarni film »Goreči škof« - o nadškofu
Antonu Vovku.

- V petek bo po večerni maši (18.30) srečanje za starše višjih razredov. Gosta srečanja bosta
zakonca Sadar iz župnije Sostro. Starši, prisrčno vabljeni!

- V soboto, 10. 3. je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja Svetega rešnjega telesa in Krvi.
Urnik maš in češčenja je predstavljen v glasilu Bazilika …

- Letos bomo ob prazniku sv. Jožefa in Gospodovega oznanjenja Mariji obhajali »Dan staršev«,
in sicer v soboto, 24. marca, ob 16.30 v dvorani  romarske hiše. Praznovanje bodo oblikovali
otroci in odrasli s pesmimi, recitacijami, skladbami. Rezervirajte si ta termin in prisrčno
vabljeni!

- Verski tisk: Družina! Brat Frančišek Ognjišče! Mavrica! Drugi tisk …
- Romarske sv. maše … Hvala! - Molitvena zveza živega rožnega venca … - Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
4. marec 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.


