
3. maj
NEDELJA

4. VELIKONOČNA
Nedelja Dobrega pastirja

Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-20)
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.

Vuk-Osenjak
Za žive in ++ gasilce

4. maj
PONEDELJEK

Florijan mučenec

730
Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-21)
Za + Janjo, Vesno, Martino in Ano Zabukovšek (685)
Za žive in ++ farane (3.5.)

5. maj
TOREK
Gotard škof

730
Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-22)
Za vojake in družine
Za + Marijo Potočnik (285)

6. maj
SREDA

Dominik Savio dijak

730
Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-23)
Za + Marto Jernejšek (6. 5.)
Za + p. Milana Holca (340)

7. april
ČETRTEK
Stanislav škof

1900
Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-24)
Za + Janjo, Vesno, Martino in Ano Zabukovšek (686)
Po namenu

8. maj
PETEK

Bonifacij škof

1900
Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-25)
Za + Cecilijo Korže (712)
Za + Angelo Fekonja (615)

9. maj
SOBOTA
Izaija prerok

730 Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-26)
Za 2 + starše, Jerneja Šerbaka, obl. in Dominika Pulka
Za + Jus Janka (726)

10. maj
NEDELJA

5. VELIKONOČNA
Job SP mož

630 Za + Franca in Marijo Vuk (greg.-27)
Za ++ Pavlo Korošec, obl., Antona Brumca in Romana Topolovca
V zahvalo
Za dušno in telesno zdravje

800

1000

1600

Bogu hvala in Mariji Zavetnici,
da se lahko zopet zbiramo v baziliki,

skupaj molimo,
prosimo in se zahvaljujemo.

- Priporočamo se za naročilo svetih maš (v času epidemije so »rezerve« precej pošle);
naročilo sprejmemo tudi po telefonu (02/794 42 31). Hvala!

- Verski tisk: Družina! Ognjišče! Mavrica! …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
3. maj 2020



Iz navodil slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih
cerkvah v času epidemije COVID-19

Sveta maša
Navodila škofov: Škofje ordinariji do preklica omejitev dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske
svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in
ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po
medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, §
2 ZCP).

V baziliki bodo svete maše (nedelja, delavniki) ponovno ob običajnih urah. Obhajali jih
bomo v skladu z navodili (zdrave osebe, zaščita, razdalja …). Omejitve glede razdalje ne
veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. Otroci pridejo k sv. maši
skupaj s starši oz. odraslo osebo.

Zakrament svete spovedi
Navodila škofov: Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament
svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je
treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi
spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

V okviru bazilike bo sveto spoved možno opraviti v zimski kapeli, pred mašo ali po maši ali
po dogovoru.

Drugi zakramenti
Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo
ter nosijo zaščitne maske.
Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena.

Šmarnice
Navodila škofov: Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš
oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos
odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti
(Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno
tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

V baziliki bodo šmarnice za odrasle v okviru dnevne maše. Otroci (tudi odrasli) so
povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnic.

Župnijska pisarna
Navodila škofov: Župnijska pisarna je odprta za obiskovalce le po predhodnem dogovoru za nujne
zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en
obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz.
uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore
pogosto zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba
posebej.



Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Če nikakor ni mogoče, da bi verniki sodelovali pri sveti maši in prejeli
sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam
govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti
za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te
ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te
ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim
Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno
združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem
v Tebi.

7) Molitev končamo z znamenjem križa.


