OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
11. februar 2018
NEDELJA

630
800

6. med letom

1000

11. februar

Za žive in + farane
Za + Karolino Sajko (135)
Na čast Gorski B. M. v zahvalo in priprošnjo

Lurška Božja Mati

12. februar
PONEDELJEK
Evlalija mučenka

13. februar
TOREK

700
700

Jordan Saški redovnik

14. februar
SREDA
PEPELNICA
Valentin (Zdravko) mučenec

15. februar
ČETRTEK

700 Za + Jožefa in Ano Vuzem
1000 Za + p. Gavdencija Skledarja (527)
1800 Po namenu darovalca … (485)
700
1800

Klavdij redovnik

16. februar
PETEK
Julijana Koprska mučenka

17. februar
SOBOTA
Sedem ustanovit. reda servitov

18. februar
NEDELJA
1. postna

Za + Milko, obl. in Ivana Belc, obl.
V dober namen
Za + Marijo Žepek (376)
Za + sestre FBS
Za + Kristino Butolen (411)
Za + Marijo Robin (381)

700
1800
700
1800
630
800
1000
1600

po namenu

po namenu

po namenu

V dober namen za zdravje
Za + Venčeslava Kacijana, 8. dan
V zahvalo za opravljen izpit

po namenu

V zahvalo in priprošnjo za zdravje (542)
Za dvojne + starše (430)
Za + Danico Černenšek, 8. dan

po namenu

Za + Martina Trstenjaka in družino Žunko (447)
po namenu
V zahvalo ter za žive in pokojne sorodnike
V zahvalo po namenu
Za žive in + farane
Za 2 + Štefana Gluhak, Ludvika, obl., Ljudmilo, Ivanko in
Martina Čančer
Za + Margareto Dolšak (509)
Po namenu darovalca (486)

-

V sredo je pepelnica (začetek postnega časa). Pri vseh mašah (700 1000 1800) bo OBRED
PEPELJENJA. Ker je ta dan 14. v mesecu, bo uro pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim
za moralno prenovo našega naroda; po maši pa bo seja ŽPS. Člani vabljeni; v zakristiji je
program.

-

V postnem času bo pobožnost križevega pota: v petek pred jutranjo mašo, ob 6.35; v nedeljo
pred pozno mašo, ob 9.35, ter popoldne ob 15.00 po romarski poti miru (ob slabem vremenu v
baziliki). Lepo vabljeni!

-

V petek, 16. 2. bo na Ptuju v kloštru, ob 19.00 Viktorinov večer. Gost večera p. Branko Cestnik
bo spregovoril na temo, kako je krščanstvo pred 1800 leti prišlo na Ptuj. Glasbeni del večera bo
pripravil Zbor sv. Viktorina Ptujskega. Vljudno vabljeni!

-

Verski tisk: Družina! Drugi tisk …

-

Naši rajni: ČERNENŠEK DANICA, Ptujska gora 90 a. Pogreb je bil v petek. Gospod, daj ji
večni pokoj …
►►►

-

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.

