OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
11. marec 2018
11.marec
NEDELJA
4. postna

630
800
1000
1600

12. marec
PONEDELJEK
Doroteja mučenka

13.marec
TOREK

700
700

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
Za + Maksa Planinca (346)
po namenu
Za + Žepek Vincenca (380)
Za + sestre FBS
po namenu
Za zdravje, srečo in ljubezen v novem domu in v zahvalo (446)

Kristina devica-mučenka

14.marec
SREDA

700 Za + Henrika Sagadina (363)
1800 Za + Robin Vincenca (386)

po namenu

Imenovanje nadškofa A. Cvikla

15. marec
ČETRTEK

700

Za spreobrnjenje Primožič (442)

po namenu

1800 Po namenu darovalca: za + sor. in duše v vicah (491)

Klemen M. Dvoržak redovnik

16. marec
PETEK

700

Po namenu Matere Božje (449)

po namenu

1800 Za + Antona Drofenika (578)

Hilarij Oglejski škof

17. marec
SOBOTA
Patrik škof

18. marec
NEDELJA
5. postna

700
1800
630
800
1000
1600

Za + Jožefa Šentaka in rodbino Vedlin, Lubej
po namenu
Za + Margareto Dolšak (511)
Za + Marijo Serdinšek, 8. dan
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

-

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 2. triade; prihodnjo nedeljo zbor Magnifikat in mladina. Vabljeni!

-

V sredo, 14. v mesecu molimo za moralno prenovo našega naroda; ob 17.00 molitev pred
Najsvetejšim, ob 18.00 sv. maša. Vabljeni!

-

V petek po večerni maši (18.30) bo srečanje za starše nižjih razredov (1. – 5.). Gosta srečanja
bosta zakonca Tikvič iz župnije Črensovci. Starši, prisrčno vabljeni!

-

Prihodnjo nedeljo po osmi maši bo srečanje za Slomškovo bralno priznanje.

-

-

Bližnja praznika sv. Jožefa (19. 3.) in Marijinega materinstva (25. 3.) vzbujata v nas hvaležnost
do staršev, očetov in mater. V ta namen pripravljamo praznovanje »dan staršev«, ki bo v
soboto, 24. marca ob 16.30 v dvorani romarske hiše. Starši, in tudi drugi prisrčno vabljeni!
Naši rajni: SRDINŠEK MARIJA, Janški vrh 34; nazadnje je bivala v domu ostarelih Muretinci.
Pogreb je bil včeraj. Gospod, daj ji večni pokoj …
Verski tisk: Družina! Ognjišče! Mavrica! Brat Frančišek! Drugi tisk …

-

Romarske sv. maše … Hvala!

-

- Molitvena zveza živega rožnega venca …

- Oznanila na spletni strani: www. ptujskagora.eu

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.

