
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

1600

15. april
PONEDELJEK

velikega tedna

700
Za + Adija leva Nadgrad (227)
Za + Jožefa Šentaka, 2 + starše, rodbino Vedlin-Lubej, Mariji v

priprošnjo

16. april
TOREK

velikega tedna

700 Za + Karolino Jurič (977)
V zahvalo za uslišano prošnjo

17. april
SREDA

velikega tedna

700 Za + Aleksandra in Alenko Garibovič
Po namenu

18. april
VELIKI ČETRTEK

Jezusova zadnja večerja
1900

OBREDI velikega četrtka … - mašni nameni:
Za + Vincenca Karneža (152)
Za + Margareto Dolšak (524), Janka in Janeza

19. april
VELIKI PETEK

Jezus umre na križu
- STROGI POST -

700 Križev pot
OBREDI velikega petka …1900

20. april
VELIKA SOBOTA

Jezus počiva v grobu

700 BLAGOSLOV OGNJA
OBREDI velike sobote … - mašni nameni:
Za + Milko in Ivana Belc
Za zdravje p. Milana

1900

21. april
VELIKA NOČ

Največji krščanski praznik

630 Za žive in + farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar in + sorodnike Vuk-Osenjak
Za + Nežiko, obl. in Ivana Gajšt, + Novakove in starše Jeza
V zahvalo za uslišano prošnjo Materi božji Zavetnici na Gori

800

1000

160

- Križev pot danes popoldne oblikujejo romarji.
- V torek dopoldne (9.30) bo čiščenje bazilike in urejanje okolice. Priporočamo se za pomoč!
- V sredo, ob 10.00 bo v mariborski stolnici krizmena maša …; somašujemo duhovniki

nadškofije z nadškofom … Vabljeni tudi verniki, kdor more!
- Jutri bo v župnijski cerkvi sv. Vida na Vidmu ob 19.00 sv. maša za bolne patre – med njimi

je tudi naš p. Milan Holc. Po maši bo zanje molitev pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni, kdor
more!

- Verski tisk: Družina! … Drugi tisk.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
14. april 2019



Veliki teden

VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK – spomin Jezusove zadnje večerje …
* Obredi ob 19.00

o sv. maša …
o molitev v Getsemani …

VELIKI PETEK – Jezusov umre na križu. Ta dan je strogi post … Zjutraj ob 7.00 bo križev pot.
* Obredi ob 19.00

o Bogoslužje Božje besede … Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
o Češčenje križa
o Sveto obhajilo
o Prenos Najsvetejšega h Božjemu grobu in češčenje …

 Ta dan je previdena nabirka za Sveto deželo.

VELIKA SOBOTOA – Jezus počiva v grobu. Zjutraj ob 7.00 bo blagoslov ognja. Od 13.00 do
17.00 bo vsako polno uro blagoslov velikonočnih jedi in češčenje pri Božjem grobu. Na Janžu
bo blagoslov ob 11.00.
* Obredi ob 19.00 = vigilija velike noči …

o Slavje luči … ob velikonočni sveči bomo prižgali sveče; zvečer ali naslednje dni jih
lahko odnesemo na grobove

o Bogoslužje Božje besede
o Krstno bogoslužje
o Sv. evharistija

VELIKA NOČ – praznik Jezusove zmage nad smrtjo …
o Ob 6.30 bo vstajenje; sledi vstajenjska procesija in sv. maša
o Naslednje maše bodo ob 8.00, 10.00, 16.00. Pri vseh mašah bo ofer.

___________________

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.


