
NOVA OBVESTILA – povej naprej

FACEBOOK
Za župnijo odpiramo FACEBOOK, preko katerega bomo lahko obveščali, se
povezali v molitvi ipd. Naslov: Bazilika Marije Zavetnice s plaščem Ptujska Gora

SVETA MAŠA
Vsak dan ob 7.30 (naročeni nameni) – brez navzočnosti vernikov.
Prenos iz mariborske stolnice, TV SLO 1: nedelja ob 10.00.

OBHAJILNI OBRED: sveto obhajilo (ker se ne morete udeležiti maše)
Nedelja ob 8:00, 11:00, 16:00.
Delavnik – četrtek ob 17.45.

ZAKRAMENT SPRAVE – sveta spoved
Tudi v času korone je možno opraviti sveto spoved (najbolje po dogovoru).
Posebej se priporoča ob prazniku vseh svetih, da bi lahko zadobili popolni
odpustek. V zvezi s tem škofje naročajo: »Verniki naj med prazniki v domači
župniji opravijo sveto spoved, prejmejo obhajilo, darujejo za svete maše za
pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek.« Kako prejmemo odpustek,
je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji.

Spomini – molitve za rajne
Za naročilo spominov lahko izpolnite listič (lističi z ovojnicami so nastavljeni v
baziliki) in ga oddate v nabiralnik pri gornjem vhodu v samostan – župnišče.

Nagrobne sveče
V baziliki pod korom so na voljo nagrobne sveče Karitas.

MOLIMO ZA RAJNE
Na predlog škofov bomo letos na večer pred praznikom vseh svetih in
spominom vseh vernih rajnih ob 18.00 zvonili; v družinah v tem času povabljeni
k molitvi za rajne (npr. rožni venec).
VSI SVETI, 1. november
Ob 7.30 somaševanje v baziliki – brez navzočnosti vernikov.
Duhovnik bo na pokopališčih Ptujska Gora in Janški vrh opravil obred blagoslova
grobov in jih pokropil – brez navzočnosti vernikov.
Ob 14.00 preko facebook-a branje spominov in rožni venec za naše rajne.
SPOMIN VERNIH RAJNIH, 2. november
Ob 7:30 somaševanje v baziliki – brez navzočnosti vernikov.



Ob 8:00 preko facebook-a branje spominov in rožni venec za naše rajne.

Molitev pred Najsvetejšim – preko facebook-a:
Četrtek, 5. 11., ob 18.30: za duhovne poklice – četrtek pred prvim petkom
Petek, 6. 11., ob 18.30: prvi petek – Srce Jezusovo
Sobota, 7. 11., ob 18.30: prva sobota – Srce Marijino
Vsak četrtek in petek ob 18.30.

BEREM
V prihajajočih hladnejših in zahtevnih dneh zaradi pandemije nam tudi dobro
čtivo prinaša duhovno obogatitev in sprostitev. bl. Anton Martin Slomšek
spodbuja: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev
izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« »Berite in kar ste brali, dobro
preudarite!«
Vabljeni, da si ogledate novo KNJIŽNICO ZA ODRASLE v Slomškovi dvorani (za
arkadami) in si izposojate knjige. Tako bodo turobni zimski večeri obogateni
tudi z branjem. Knjižnica je odprta ob nedeljah od 7. do 12. ure. Dobrodošli!



S P O M I N I – molitve za rajne

Za naročilo spominov lahko
izpolnite listič (lističi z
ovojnicami so na mizici) in ga
oddate v nabiralnik pri
gornjem vhodu v samostan –
župnišče.


