
Velikonočno praznovanje na Ptujski Gori ob epidemiji koronavirusa
(v skladu z navodili slovenskih škofov)

Veliki četrtek, 9. april 2020
Navodila škofov: Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da
obhajajo večerno sveto mašo ob 18.00 v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Župnik naj
vernike povabi, da se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice
oziroma preberejo pasijon po Janezu.

V baziliki bomo obhajali mašo ob 18.00. Župljani ste vabljeni, da se nam pridružite v
duhu in zmolite rožni venec za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu,
to je evangeljsko poročilo o Jezusovem trpljenju (Sveto pismo, Janez 18,1–42).

Veliki petek, 10. april 2020
Navodila škofov: Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez
navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in
prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike,
pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje.

Verniki ste vabljeni, da se nam v duhu pridružite (18.00): molite žalostni del rožnega
venca oziroma križev pot. Ob 15.00 bo križev pot tudi na Radiu Ognjišče. Možno bo
spremljati tudi križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).

Velika sobota, 11. april 2020
Navodila škofov: Blagoslov in delitev ognja letos odpade. Zaradi epidemije je veljaven
blagoslov jedi po televiziji oz. radiu. Prav tako ga opravi duhovnik v domači cerkvi.

Doma pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova
velikonočnih jedi iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in
17.00. Za župnijo bo blagoslov jedi ob 16.00 iz zaprte cerkve – bazilike.
Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

Blagoslov velikonočnih jedi
1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (5 Mz 8, 2–3)
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj
Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem
srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z
mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od
kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47–51)
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja.
Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega
je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. →



4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedi (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te
jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo
uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočno vigilijo bomo obhajali v zaprti baziliki v preprosti obliki, ob istem času
kakor škofje v zaprtih stolnicah, torej ob 20.00. Vstajenjske procesije letos odpadejo.
Vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko
soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

Velika noč, 12. april 2020
Navodila škofov: Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na
velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka
Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako
prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega
praznika. Škofje bodo ob 10.00 v svojih zaprtih stolnicah darovali velikonočno sveto mašo
brez navzočnosti vernikov. Prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice bo ob
10.00 (TV SLO 2). Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih
župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja.

V baziliki bomo maševali ob 7.00, 9.00, 11.00.
Povabljeni smo, da spremljamo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi (Mestu in
svetu), ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek, 13. april, in bela nedelja, 19. april 2020
Navodila škofov: Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti
cerkvi. Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči
nevarnost širjenja epidemije.

Praznično voščilo

LETOŠNJA ZARJA VELIKONOČNEGA JUTRA SE ČEZ NAŠO
DEŽELO RAZLIVA POPOLNOMA DRUGAČE, KOT SMO VAJENI.
A KLJUB PREIZKUŠNJI NAS V TIŠINI IN OSAMI ŠE BOLJ
NAVDAJA Z UPANJEM, DA JE ŽIVLJENJE MOČNEJŠE OD
SMRTI, LJUBEZEN MOČNEJŠA OD SOVRAŠTVA. TO UPANJE
NE OSRAMOTI, AMPAK DAJE SMISEL IN POGUM, DA Z
VEDRIM POGLEDOM ZREMO V PRIHODNOST IN ŽE SEDANJI
TRENUTEK ŽIVIMO V UPANJU NA KONČNO ZMAGO
ŽIVLJENJA NAD SMRTJO.
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