
5. april
NEDELJA

postna – CVETNA

Za žive in ++ farane
Za + Lovrenca, obl., Marijo, Mirkota in Terezijo Zajšek
Za + Franca Rodoška, obl. in sorodnike
Za + Ivana Medveda, Ireno, očeta Jožefa Voduška in sorodnike

6. april
PONEDELJEK

VELIKEGA TEDNA

Za vojake in družine

7. april
TOREK

VELIKEGA TEDNA

Po namenu

8. april
SREDA

VELIKEGA TEDNA

Za + Zdravka in Ljudmilo Skledar

9. april
VELIKI ČETRTEK
Spomin Jezusove zadnje

večerje

Za + Branka Kostevška (665)
Za ++ Jug: Jožeta, p. Avguština, Heleno in Jožefa ter Štefana,

Marto in Maksa Vidic
Za + p. Milana Holca (339)

10. april
VELIKI PETEK

Jezus umre na križu

Dan, ko NI SV. MAŠE
Molimo te, Kristus in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil.

11. april
VELIKA SOBOTA

Jezus počiva v grobu

Za + Stanka, obl., Antona, rodbino Kozoderc in Antona Pulka
Za + Karla Roberja (565)
Za ++ patre: Maksa, Lojzeka, Gavdencija, Milana

12. april
NEDELJA

VELIKA NOČ
Jezus zmagoslavno vstane

iz groba

Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuk, Ivo Seničar, Ivota Ozimka ter

++ sorodnike Vuk-Osenjak
Za + Milana Sluga, Janeza, Frančiško in Ivana Avguštin

Bazilika je odprta za osebno molitev – imamo za kaj moliti …
Ob obisku vam je na voljo verski tisk (Družina, Ognjišče, Mavrica Prijatelj, idr.);
tudi tisti, ki niste naročniki, ga vzemite in se tako hranite z duhovno hrano. →

CVETNA NEDELJA
V baziliki Marije Zavetnice bo sveta maša z blagoslovom zelenja ob 10.00 (ko je prenos svete
maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja.
Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki
naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno
vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti
na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
5. april 2020



V času epidemije koronavirusa na Ptujski Gori …

- duhovniki darujemo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno,
brez prisotnosti vernikov. Nedeljsko popoldansko mašo darujemo naslednji
dan, v ponedeljek.

- spodbujamo k molitvi, branju Svetega pisma, verske literature, dobrih knjig
idr.

- župljane in romarje vabimo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje
župnije z nakazili na bančni račun župnije Ptujska Gora, NKB Maribor TRR
0420 2000 0831 809; naročilo maše sprejmemo po telefonu (02/7944231).

- starše veroučencev vseh razredov prosimo, da manjkajočo snov predelajo
skupaj s svojimi otroki. Ob družinski molitvi ... odprite veroučni učbenik in
zvezek, ter nadaljujte po vrsti; od našega prvega obvestila (15.3.) je ta teden
na vrsti četrta kateheza od zadnje pri redni veroučni uri.

- spodbujamo, da budno spremljate dogodke po televiziji, Radiu Ognjišče, na
spletu ipd. (sv. maše, križev pot, verske in druge poučne nagovore, oddaje …)

- Portal Pridi in poglej omogoča neposredni video
prenos svetih maš http://www.evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html

- Nedeljsko sveto mašo ob 10. uri iz mariborske stolnice, ki jo daruje
nadškof Alojzij Cvikl, prenaša TV SLO 2.

- Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa
Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

Zvonjenje
Škofje določajo, da je zvonjenje ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in
praznikih. Zvoni se v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Vsak ponedeljek z
zvonjenjem ob 20.00 vabimo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu
Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami
epidemije.



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.


