
18. oktober
NEDELJA

29. med letom
M I S I J O N S K A

(700)
Za zdravje
Za + Mileno Leskovar in sina Milana Leskovarja
Po namenu
OBHAJILNI OBRED …
OBHAJILNI OBRED: možnost svetega obhajila (ker ni možna maša)
OBHAJILNI OBRED …

800

1100

1600

19. oktober
PONEDELJEK
Spomin posvetitve
mariborske stolnice

(730)
Za žive in ++ farane (18. 10.)
Za + Silvo Trantura, 13. obl., Marijo in Franca Haložan, Marjeto

Špende, Leopolda Sagadina
VOJAŠNICA: Za uspešno operacijo

20. oktober
TOREK

Kontardo Ferrini, III. red

(730) V zahvalo in priprošnjo in na čast sv. Barbari
Za ++ minoritskega reda
VOJAŠNICA: Za vojake in družine

21. oktober
SREDA

Uršula mučenka

(730) Za + vojaka Martina Rudolfa
Za + rod Periz
VOJAŠNICA

22. oktober
ČETRTEK

Janez Pavel II. pp

(730) Mariji Zavetnici v zahvalo za varstvo
Za + starše Dragico in Franca ter brata Karlija Plavčaka
OBHAJILNI OBRED: možnost svetega obhajila (ker ni možna maša)
VOJAŠNICA: V zahvalo (890)

1745

23. oktober
PETEK

Janez Kapistranski duh

(730) Za + Franca Lampreta (831)
V zahvalo Mariji za srečen porod vnukinje in za uspešno
VOJAŠNICA opravljeno maturo vnuka

24. oktober
SOBOTA

Anton M. Klaret škof
(730)

Za + Mimiko in Vinka Gobec, Antona Kralja, Franca in Marijo Kos
Za + Adelo in Hermana Šilaka
V zahvalo in priprošnjo za zdravje (785)

25. oktober
NEDELJA

30. med letom
žegnanjska

(700)
Za + Veroniko Mikulič (661)
Za + Marijo Avguštin, obl.
Za + Frančiško Mikulič, Marijo Tepež, rodbino Drevenšek-Bele
OBHAJILNI OBRED …
OBHAJILNI OBRED: možnost svetega obhajila (ker ni možna maša)
OBHAJILNI OBRED …

800

1100

1600

SKLADNO Z NAVODILI slovenskih škofov bo v času epidemije v župniji Ptujska Gora:
- Sv. maša (naročeni nameni): v nedeljo ob 7.00, ob delav. ob 7:30 – brez navzočnosti vernikov
- Obhajilni obred: možnost sv. obhajila: v nedeljo ob 8:00, 11:00, 16:00; v četrtek ob 17:45
- Zakrament sprave – sveta spoved (po dogovoru): v zimski kapeli
- Osebna molitev v cerkvi (vsak dan): naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov
- Pogrebi: ob upoštevanju državnih navodil. - Verouk: za vse razrede na daljavo.

V prihajajočih hladnejših in zahtevnih dneh zaradi pandemije nam tudi dobro čtivo prinaša
duhovno obogatitev in sprostitev. Vabljeni, da si ogledate novo KNJIŽNICO ZA
ODRASLE v Slomškovi dvorani (za arkadami) in si izposojate knjige, da bodo turobni
zimski večeri obogateni tudi z branjem. Knjižnica je odprta vsako nedeljo od 7. do 12. ure.
Dobrodošli! →

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
18. oktober 2020



Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19
(navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020)
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom
preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje
ordinariji sprejemamo naslednja navodila:[1]

Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom
glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so
zasebne maše duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

· Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete
maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski
obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše,
Ljubljana 1975).
· Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še
posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam)
podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za
potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
· Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim
vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo
povišane telesne temperature.
· 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 prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno
masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine
in člane istega gospodinjstva).
· Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno
aplikacijo #Ostanizdrav.
· Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz.
vhodu.



3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je
lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za
preprečevanje epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena
ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in
zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in
čisti.
5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske
slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo
oz. ko bo preklican vladni odlok.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov
za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja
in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se
izvajajo na daljavo.

MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek

je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje

za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...

Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!


