
18. marec
NEDELJA

5. postna
PAPEŠKA

630 Za žive in + farane
Za + Pavlo in Rudolfa Rodošek
Za + Marijo in Lovrenca Zajšek, obl.
Za + Joškota in starše Lamperger, Katico in Ignaca Javernik

in sorodnike

800

1000

1600

19. marec
PONEDELJEK

JOŽEF mož D. M.

800 Za zdravje na duši in telesu Gosak
Po namenu
Za +++ Jug Jožefa, Mihaelo in Jožefa, p. Avguština ter Marto

in Štefana Vidič

1000

1800

20. marec
TOREK

Klavdija mučenka

700
Za 2 + Janka in Marijo Širec, vnuka Leona ter za uspeh v

življenju po namenu
V zahvalo in priprošnjo za zdravje (543)

21. marec
SREDA

Nikolaj iz Flűe puščavnik

700 V zahvalo za zdravje v družini Lenart po namenu
Za + p. Gavdencija Skledarja (529)

22. marec
ČETRTEK
Lea spokornica

700 Za + Danico Černenšek (575) po namenu

Za + Antona Drofenika (579)1800

23. marec
PETEK
Turibij škof

700 Za + Maksa Planinca (347) po namenu

Za ljubezen IUSUF MUNTRA1800

24. marec
SOBOTA

GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI

700 Za + Jožefa Šentaka in rodbino Vedlin, Lubej po namenu
Za + Marjanco Verdenik, obl.
Za + Vilija Angela (162)

1000

1800

25. marec
NEDELJA
6. postna

C V E T N A

630 Za žive in + farane
Za + Karolino Sajko (138)

Za + Antona Letonja, obl.
JANŽ Za + Branka Vidoviča
Za + starše Franca, obl. in Elizabeto Gajšt ter sinove Stankota,

Franca, Ivana

800

1000

1100

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 ga oblikuje zbor Magnifikat in mladina.

- Od danes do sobote obhajamo teden družine, in sicer ob prazniku sv. Jožefa (jutri) in
Marijinega materinstva (v soboto). Ob tej priložnosti bomo, v soboto, 24. 3., ob 16.30 v dvorani
romarske hiše praznovali »dan staršev«. Starši in otroci, stari starši in vsi prisrčno vabljeni!

- Ta teden bo tudi radijski misijon na RO; v petek bo spokorni dan – priložnost za spoved, tudi v
naši baziliki.

- Jutri bo po večerni maši seja ŽPS. Člani vabljeni!
- Prihodnjo cvetno nedeljo bo blagoslov presmecev; pri deseti maši slovesni, pri ostalih navadni

blagoslov. Na voljo bodo tudi oljčne vejice.
- Verski tisk: Družina! … Drugi tisk …

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

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
18. 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.


