
28. junij
NEDELJA

13. med letom
Irenej škof

630 Gregorjanska: Za + sestro Damjano Korošec
Za + Nežko, Jakoba in Franca Pišek in vse ++ sorodnike
Za + Franca, obl. in Valico Predikaka
Za + Vinka Kirbiša, starše Kirbiš, družino Trs, 2 starše Vojčič,

sestro Marijo, starše Novak
Za + p. Milna Holca, 1. obl.

800

1000

1600

29. junij
PONEDELJEK

PETER IN PAVEL, apostola

1000 Za + Janeza in Kristino Grašič ter rodbino Grašič-Marin
Gregorjanska: Za + sestro Damjano Korošec1900

30.  junij
TOREK

Prvi rimski mučenci

730 Gregorjanska: Za + sestro Damjano Korošec
Za + Terezijo Korez (736)
LJUBLJANA Za vojake in družine1400

1. julij
SREDA

Estera, sp. žena
VIGILIJA ŠENTVORŠCE

730 Za ++ starša Angelo in Alojza Muzeka
Za + Karla in Marijo Rober (566)
Za + Angelo Fekonja (616)
Gorski Materi Božji v zahvalo in priprošnjo (650)

2000

2400

2. julij
ČETRTEK I.

Ptujskogorska Mati Božja
ŠENTVORŠCA

800 Za + Ivano Potočnik (549)
Za + p. Milana Holca (343)
Za + Veroniko Mikolič (659)
Za + Franca Tomaniča in hčerko Jolando, obl.

1000

1900

3. julij
PETEK I.

Tomaž apostol

1900 Za + Jožkota Karneža, starše Karneža in Kajzovar
Za + Angelo Lorber (762)

4. julij
SOBOTA   I.

Urh škof

730 Za + Branka Kostevška (672)
Za + Simona Frangeža (zadušnica)1000

5. julij
NEDELJA

14. med letom
CIRIL IN METOD
slovanska apostola

630 Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in

++ sorodnike Vuk-Osenjak
Za + Marijo in Franca Paj, Unuk Martina in starše
Za + Julijano in Vinka Škrabla

800

1000

1600

- Danes pri romarski maši ob 16.00 bomo obhajali 1. obl. smrti p. Milana Holca. Mašo bo
daroval provincial p. Igor Salmič.

- V sredo zvečer (vigilija) in v četrtek bomo obhajali ŠENTVORŠCO – praznik Ptujskogorske
Matere Božje.

- Ta teden so prvi dnevi v mesecu: četrtek pred prvim petkom – molitev za duhovne poklice
(Šentvoršca); prvi petek – Srce Jezusovo, čez dan obisk bolnikov; prva sobota – Srce Marijino.

- Prihodnjo nedeljo priromajo na Goro župljani od sv. Vida in Sv. Trojice. Ob 9.00 molitvena
ura, 10.00 somaševanje.

- Naši rajni: FRANGEŽ SIMON, Podlože 49a. Pogreb bo v sredo, ob 16.00, molitev na
predvečer, v torek, ob 19.00, v baziliki. Gospod, daj mu večni pokoj …

- Verski tisk: Družina (novomašna)! Ognjišče! Mavrica! Med nami! …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
28. junij 2020



Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času
začasne umiritve epidemije COVID-19

Sveta maša
Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
a) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo

simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne
temperature.

b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred
morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne
prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi
ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine
in člane skupnega gospodinjstva). Če to ni mogoče, mora nositi
zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask;
zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

c) Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena.
Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in
pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z
blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega
blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (Rimski misal).

d) Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo
ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo
uporabo mask.

e) Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za
vernike pokrite.

f) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se
pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.

g) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko.
Priporoča se, da ima delivec obhajila pri obhajanju masko.
Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

h) Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo
medosebno razdaljo.

i) Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge
simptome bolezni, ne sme javno maševati.



Zakrament svete spovedi
Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico
redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži
roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi
obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba
redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice
spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.

Drugi zakramenti (krst, poroka, bolniško maziljenje)
Za obhajanje zakramenta svetega krsta in zakona (poroke) veljajo enaki pogoji
kot za sveto mašo.
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno, če sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.

Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in slovesnosti
Verouk se začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Pri verouku
veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah.
Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru
s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov
državnih ustanov.
Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil, ki veljajo za sv. mašo.

Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči
v enakem obsegu, ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih varnostnih
ukrepih.

Bogoslužni in drugi cerkveni prostori
V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov
pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši.
Župnijska pisarna: V pisarni je samo en obiskovalec, ki mora ohranjati
razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke.

Splošna priporočila
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstve-
nega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo
škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega
življenja župnij.


