
 
 

13. marec 
NEDELJA 

2. postna 
p a p e šk  a 

630 Za žive in ++ farane 
V priprošnjo za usprešno končanje šole in ustrezno zaposlitev 
Za + Milana Skledarja 
Za + Jakoba Gajšta 

800 
1000 
1600 

14. marec 
PONEDELJEK 

Matilda  kraljica 

730 Za + Janeza Podlipnika (599) 

Za ++ starše Korošec in sorodnike 
VOJAŠNICA LJ: Za + Franca Žuniča in ++ sor. (352) 

1800 

700 

15. marec 
TOREK 

Klemen  redovnik 

730 V dober namen  
VOJAŠNICA LJ: Za vojake in družine 1400 

16. marec 
SREDA 

Hilarij in Tacijan  muč 

730 Za + Tadeja, Jožeta (obl.) in Marijo Mate 
VOJAŠNICA LJ: Za + Avguština in Laro Zovšek (380) 700 

17. marec 
   ČETRTEK    

 Patrij (Patricij)  škof 
 

1800 Za + Miroslava Lešnika, 8. dan (706) 

Za + Dragico Čančar (989) 

VOJAŠNICA PRIMOŽI: Za + Marijo Žvakelj, Antona, Rozalko in  
     Gustla Žamurja (381) 

1200 

18. marec 
PETEK   

Ciril Jeruzalemski  škof 

1800 Za + Jožefa Selinška in ++ starše Selinšek 
Za + p. Jožeta Osvalda (629) 

VOJAŠNICA LJ: Za ++ botra Jožeta in Jožico Polanec (379) 700 

19. marec 
   SOBOTA    

Jožef Jezusov rednik 

730 Za + Jožefa Šentaka, Branka Kostevška in v dober namen 
Za + Jožefa Potočnika (568) 

Za + Jožefa Juga, starše Jožefa in Heleno Jug, Marto in Štefana 
         Vidiča 

1000 

1800 

20. marec 
NEDELJA 

3. postna 
Klaudija  muč 

630 Za žive in ++ farane 
Za blagoslov v družini 
Za + Špes Huberta in starše Toplak – Špes  
Za + Valico, obl. in Franca Predikaka 

800 
1000 
1600 

 

V postnem času vabljeni k pobožnosti križevega pota: 
- vsak petek: ob 17.30 (pol ure pred večerno mašo)  
- vsako nedeljo: ob 9.30 (bazilika) in ob 15.00 po romarski poti miru.  
  Po križevem potu, ob 16.00 sledi romarska sv. maša. 
 

Jutri, 14. v mesecu bo molitev za duhovno in moralno prenovo našega naroda; ob 17.00 molitev 
pred Najsvetejšim in spovedovanje, ob 18.00 sv. maša. Vabljeni! 

 

Verski tisk: Tednik Družina! 
 

Naši rajni: KOREZ KRISTINA, Stogovci 22, pogreb bo v torek ob 11.00; v ponedeljek ob 19.00  
v baziliki molitev za pokojno. Gospod, daj ji večni pokoj … 
 
 
 
 
 

      OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora 
13. – 20. marec 2022 



 
 

Postna postava 

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti: 

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega 
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih 
jedi  zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih 
jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb 
…), post in zdržek odpadeta! 

Dodatek: verjetno ni treba poudarjati, da potratno uživanje v morskih jedeh na postne petke ni 
skladno s spokornim vidikom zdržnosti. Naš post in zdržek nas spominjata žrtev Jezusovega življenja 
in sta načina, kako našo žrtev pridružiti njegovi. 

 
 
 
 
MOLITEV ZA MIR 
 
Gospod, Knez miru, ko spremljamo novice o vojni,  
molimo in se darujemo za mir med ljudmi. 
Prosimo te, da prevlada logika ljubezni in solidarnosti  
nad logiko geopolitične prevlade v svetu. 
Prosimo za spremembo v srcih in razumu tistih, ki odločajo o vojni in miru, 
da zavzamejo držo dialoga in miroljubnega reševanja nesporazumov. 
 
Vsi ljudje smo Tvoji otroci in tvoji otroci so sedaj na obeh straneh vojnih linij. 
Vsi trpijo zaradi vojne, najbolj pa družine na obeh straneh, 
ki bodo pretrpele izgubo bratov in sester, očetov in mater, mož in žena, 
otrok, domov, sosesk in mirnega sobivanja. 
Zato Ti, Gospod, Gospodar miru in ljubezni odpri oči vsem, 
predvsem pa odgovornim za vojno,  
da bodo spoznali svoje napačne poti in da bo prevladal mir. 
Naj vsi spoznajo, da imamo samo en skupni dom in da je 
veliko več stvari, ki nas povezujejo kot delijo. 
 
Prosimo Te, Ljubezen sama,  
naj dobri ljudje ne pogledajo vstran 
in da se ves svet zedini v prizadevanju za mir v Ukrajini 
in vsepovsod po svetu, kjer ljudje trpijo zaradi vojn in nasilja, 
tudi v pozabljenih vojnah daleč vstran od naših oči. 
V tej težki uri, Gospod, usliši našo molitev, 
ker ti si Ljubezen in kralj miru.     AMEN 
 


