
28. marec
NEDELJA

6. postna

C V E T N A

630 Za žive in ++ farane
Za + Marjanco Verdenik, obl.
ni še namena
Za ozdravitev in blagoslov prijateljice
ni še namena
JANŽ za ++ Širovnik, Lampret in za zdravje
Za zdravje družine Bihar – Bobinski

800

900

1000

1100

1100

1600

29. marec
PONEDELJEK

velikega tedna

730 Za + p. Milana Holca (M.F.)
V zahvalo Mariji za uslišano prošnjo (38)

30. marec
TOREK

velikega tedna

730 V zahvalo Materi Božji za srečno ozdravitev in priprošnja za
uspešno operacijo sestre

V zahvalo Mariji Zavetnici za zdravje 60)

31. marec
SREDA

velikega tedna

730 Mariji v zahvalo (s.T.)
Za ozdravitev ran ob ločitvi in za odpuščanje (8)

1. april
VELIKI ČETRTEK

Spomin Jezusove
zadnje večerje

1800 SVETA MAŠA
- brez navzočnosti vernikov

2. april
VELIKI PETEK

Spomin Jezusove
smrti na križu

1800 OBREDI VELIKEGA PETKA (ni maše)
- brez navzočnosti vernikov

3. april
VELIKA SOBOTA

Jezus počiva v grobu
VIGILIJA VELIKE NOČI

1800 VIGILIJA in SVETA MAŠA
- brez navzočnosti vernikov

4. april
VELIKA NOČ

Jezus premaga smrt –
vstane iz groba

800 SVETA MAŠA
- brez navzočnosti vernikov

Že druga velika noč, ko ne moremo k maši …
Kljub vsemu nas Jezus opogumlja. Še vsako leto je slovesno vstopil v Jeruzalem.
Tudi nadležni virus mu ne bo preprečil.
Zunanje izraze svoje vere in tradicije pač moramo prilagoditi razmeram, da zavarujemo
zdravje. Toliko bolj se v duhu prerinimo do Jezusa in ga povabimo v svoje srce.
POTUJMO Z NJIM OD DOGODKA DO DOGODKA. OD OLJSKE GORE VSE DO
EMAVSA IN NAZAJ V DVORANO ZADNJE VEČERJE, KO JE TOMAŽU
IZPOLNIL POGOJ ZA VERO V VSTALEGA.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem …

OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
28. marec 2021



Blagoslov velikonočnih jedi (doma)

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (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.

Ob 15.00 bo blagoslov jedi iz mariborske stolnice (TV SLO 1)

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa

Očenaš

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.

Zakrament sprave ali sv. spoved je v teh dneh možno opraviti po predhodnem
telefonskem dogovoru z duhovnikom (02 794 42 31).

Zakramentalno sveto obhajilo bo možno prejeti na veliko noč v času od 11.15 do 11.45.


