
24. maj
NEDELJA

7. VELIKONOČNA
Ločko romanje

630 Za žive in ++ farane
Za + Angelo Fekonja (609)
Za + Margareto, Janka in Janeza Dolšak (251)
Za + Franca Debelaka in starše Lovrenca in Heleno

800

1000

1600

25. maj
PONEDELJEK

Obl. posvet. asiške bazilike

730 Za spravo
Za + p. Milana Holca (342)

26. maj
TOREK

Filip Neri duhovnik

730 Mariji v priprošnjo za pomoč na telesu in duši
Za + Antona Voduška (767)
VOJAŠNICA MARIBOR Za vojake in  družine800

27. maj
SREDA

Alojzij Grozde mučenec

730 Za ++ našega minoritskega reda
Za + Viktorja Lampreta (744)

28. maj
ČETRTEK

Marija Ana Paredes devica

1900 Za + Ivana Žinka (zadušnica)
V zahvalo in priprošnjo za zdravje (780)

29. maj
PETEK

Maksim Emonski škof

1900 Po namenu
Za + Marijo Potočnik (287)

30. maj
SOBOTA

Kancijan in oglejski muč.

730 Za + Janeza, obl. in Kristino Grašič, + rodbino ter Alojza in
Elizabeto Štebih

Za srečno vrnitev, zdravje in poslovni uspeh
MAŠA IN ZAKLJUČEK ŠMARNIC – ZA DRUŽINE VEROUČENCEV

1000

1700

31. maj
NEDELJA

B I N K O Š T I

630 Za žive in ++ farane
V čast Gorski M. B. za zdravje in srečo v družini
Za + Marijo Gajšt
Za božji blagoslov ob selitvi in za zdravje

800

1000

1600

- Od praznika Gospodovega vnebohoda do binkošti poteka devetdnevnica k Sv. Duhu.
- V petek, ob 19.30 bo seja ŽPS.
- V soboto, ob 17.00 bo maša in šmarnice za družine veroučencev. Vabljeni!
- Verski tisk: Družina! Mavrica! Brat Frančišek!
- Danes po deseti maši bo blagoslov obnovljene kapele za prižiganje sveč. Prosimo, da bi
upoštevali navodila in prižigali izključno male rdeče svečke, ki ne onasnežujejo. Hvala!

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
24. maj 2020



Navodila za prejemanje obhajila:
- če ste notranje pripravljeni vas vabimo k obhajilu,
- pristopate v eni vrsti in med seboj ohranite razdaljo 1,5m,
- preden pridete na vrsto si snamete masko,
- obhajilo lahko prejmete samo na roke z vsem spoštovanjem

in vero; roke prekrižate, tako, da je desna dlan spodaj, leva,
srčna pa zgoraj,

- stopite korak v stran in hostijo zaužijete takoj,
- nato si spet nadenete masko in se vrnete na svoje mesto,

- tisti, ki ste zunaj, počakajte, da pridemo obhajat tudi ven pred vrata.



Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja
v slovenskih cerkvah v času epidemije COVIDA-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 katerikoli 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 so svete maše (nedelja, delavniki) ponovno ob običajnih
urah. Obhajamo jih v skladu z navodili (zdrave osebe, zaščita, razdalja
…). Omejitve glede razdalje ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo
v istem gospodinjstvu. Otroci prihajate 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 je sveto spoved možno opraviti v zimski kapeli,
pred mašo ali po njej, po dogovoru, ob nedeljah tudi med mašo.

Drugi zakramenti
Navodila škofov: Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je
dovoljeno v navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki
med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo
zaščitne maske.
Podeljevanje zakramenta svetega zakona (poroka) je dovoljeno v
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj
ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.



Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno v primeru, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Pogrebi
Navodila škofov: Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju
navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi ob navzočnosti
najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob
upoštevanju določil (zaščita, razdalja …).

Verouk
Navodila škofov: Do preklica po župnijah ni verouka. Kateheti naj
prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki
(enote v veroučnih učbenikih ali s spleta).

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.

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.


