
POD TVOJIM VARSTVOM, MARIJA

Sv. misijon na Ptujski Gori

Od 22. novembra do 8. decembra 2019

OB 10. OBLETNICI

IMENOVANJA IN RAZGLASITVE BAZILIKE

Sv. misijoni na Ptujski Gori od prihoda bratov minoritov:

1940, 1962, 1975, 1986, 1997, 2009, 2019



Ob deseti obletnici bazilike obhajamo misijon – duhovno ob-
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v imenu odbora za pripravo svetega misijona

Misijon pomeni neke vrste duhovne vaje za vse farane – celo župnijo; 
tudi za vernike iz drugih župnij, ki prihajajo, bo duhovna obogatitev. 
Vsi dnevi misijona naj bodo kakor praznik! Največ sadov lahko priča-
kujejo tisti, ki bodo vsak dan (zjutraj ali zvečer) prihajali k splošnemu 
nagovoru za vse in k tistim posebnim srečanjem, ki so namenjena nji-
hovemu stanu ali skupini.
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Sv. Andrej, apostol
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Misijonska spoved. Ni pravega misijona brez opravljene sv. spovedi. 
Misijonarji bodo začeli spovedovati drugi misijonski petek, ko bo spo-
korni dan. Pogovor z misijonarjem ali življenjska spoved – po dogovo-
ru v sprejemni sobi.



1. adventna nedelja
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Misijonski križ je misijonsko znamenje, ki so ga postavili naši pred-
niki. Koliko generacij Gorcev je klečalo pred njim in molilo. Povabljeni 
smo, da se v času misijona tudi mi v molitvi zatekamo pred križ. 
Misijonska sveča, ki nas bo čakala ob misijonskem križu, je znamenje 
vstalega Kristusa, ki nas povezuje v eno družino (blagoslovljene boste 
odnesli na svoje domove).
Misijonski zvon se bo oglašal vsak večer ob 20. uri. Takrat se cela 
družina zbere ob misijonski sveči k skupni molitvi.



Misijonsko srečanje za ostarele in bolne, ki bo v petek, 29. novembra, je 
namenjeno vsem ostarelim in bolnim. Da bi se ga lahko vsi udeležili, bo po-
skrbljeno za prevoz za vse tiste, ki ga nimate. Svojo željo glede prevoza nam 
sporočite na telefon: 02/794 42 31.
V času misijona bo pod korom skrinjica za vprašanja misijonarjem. Odgo-
vore nanje bodo podali pri večernih mašah.
Vsak misijonski petek bo med 13.00 in 14.00 odprt misijonski telefon
02/794 42 31 (možnost pogovora z misijonarjem po telefonu).
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