
7. april
NEDELJA

peta postna - tiha

630 Za žive in + farane
Za + Lovrenca Zajšeka, obl. in Marijo, Mirkota in Terezijo Zajšek
Za + in žive sorodnike družin Oman, Pivec, Sinič
Gorski Materi Božji v zahvalo in priprošnjo

800

1000

1600

8. april
PONEDELJEK

Julija redovnica

1900 Po namenu družine Borovnik – za telesno in dušno zdravje
Za zdravje p. Milana

9. april
TOREK
Hugo škof

700 V zahvalo in prošnjo za zdravje

10. april
SREDA

Ezekijel prerok

700 Za zdravje p. Milana

11. april
ČETRTEK

Stanislav škof - muč

700 Za + Zdravka in Ljudmilo Skledar
Po namenu Matere Božje za zdravje in v zahvalo1900

12. april
PETEK

Viktor mučenec

700 Za + Janeza Jeza (201)
Za + Adija Leva Nadgrad (226)1900

13. april
SOBOTA

Martin I. papež

700 Za + Vladimirja Strelca (173)
Za + Stanka, obl. in Antona Kozoderc ter Antona Pulka1900

14. april
NEDELJA
šesta postna
C V E T N A

630 Za žive in + farane
Za + Silvota Topolovca, vse Božičkove in Topolovčeve ter

p. Martina Vidoviča
Za + Valico, obl. in Franca Predikaka
JANŽ Po namenu
Po namenu družine Motaln: v zahvalo Božji Materi za zdravje in

blagoslov v družini

800

1000

1100

160

- Križev pot danes popoldne oblikujejo bralci.
- Večerne maše bodo od danes dalje ob 19. uri. Jutri ne bo jutranje maše!
- V okviru 14. radijskega misijona, ki bo potekal ta teden (od 7. do 13. aprila), bo v petek, 12. 4.

spokorni dan; spovedovanje bo tudi v naši baziliki. Vabljeni k zakramentu sprave!
- Jutri zvečer bo seja ŽPS. Člani v zakristiji vzemite vabilo – dnevni red seje.
- Prihodnjo cvetno nedeljo bo blagoslov presmecev; pri deseti maši slovesni, pri ostalih mašah

navadni blagoslov. Na voljo bodo tudi oljčne vejice.
- Hvala za čiščenje bazilike, minuli petek. Pred veliko nočjo bo čiščenje v torek, 16.4., dopoldne.
- Verski tisk: Družina! Prijatelj! Brat Frančišek … Drugi tisk.
- Molitev za uspeh misijona … (Bazilika)
- Devetdnevnica za zdravje p. Milana … (priloga)

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
7. april 2019



POSTNA POSTAVA: 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 6. marca) in na veliki petek (letos 19. aprila). Ta dva dneva se enkrat do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta starosti. -
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi
zamenjati s kakim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek mesnih jedi veže vernike od
izpolnjenega 14. leta starosti. - Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se
hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.


