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BAZILIKA

Leto: 2011 | Mesec: december
Številka: 12

MARIJE ZAVETNICE
NA PTUJSKI GORI

Prišel je adventni čas.
To je čas pričakovanja, upanja in oči-
ščevanja srca.
Prva svečka na adventnem vencu, ki 
smo jo prižgali preteklo nedeljo, se 
imenuje sveča čuječnosti ali budnosti. 
danes prižigamo drugo svečo; imenu-

je se sveča spreobrnjenja. Spomnimo se vseh ljudi, ki bi jih radi videli 
nasmejane in srečne, vesele in mirne, zadovoljne in navdušene.
na tretjo adventno nedeljo se na adventnem venčku prižge tretja 
svečka. Imenujemo jo sveča radosti ali sveča veselja.
štiri prižgane sveče na četrto adventno nedeljo naznanijo, da je Go-
spod blizu …
Z adventnim časom začenjamo novo cerkveno leto in neposredno 
pripravo na praznik Gospodovega rojstva (božič). 

ZačeteK slOMšKOveGa leta

S slovesnostjo, ki je bila v soboto, 26. novem-
bra 2011, na Ponikvi, v rojstnem kraju blaže-
nega škofa Antona Martina Slomška, smo za-
čeli »Slomškovo leto« v spomin na 150-letnico 
njegove blažene smrti. Pod geslom »Svetost 
prenavlja svet« bo to leto trajalo do nedelje, 
25. novembra 2012, ko ga bomo sklenili s slo-
vesnostmi po posameznih (nad)škofijah. Pri nas, na Ptujski Gori, se 
bomo posebej spominjali dogodka, ko je tri dni pred smrtjo slom-
šek obiskal Gorsko Marijo.

BOŽič 2011 na PtUjsKi GOri
24. 12. 2011 – sveti večer

18.45 Božične pesmi naših otrok ob jaslicah
19.00 »Polnočnica« za otroke (in starejše) v baziliki na

Ptujski Gori 
Sodeluje otroški zborček pod vodstvom organistke Irene Kropec.

19.00 Večerna sv. maša v podružnični cerkvi na Janžu.

23.00 S slovenskimi božičnimi pesmimi in besedo
nas bo na polnočnico pripravljal

 zbor Magnifikat in kvartet Štiriangel.
 

24.00 slovesna polnočna sv. maša
25. 12. 2011 – BOŽič, PraZniK rOjstva našeGa GO-

sPOda
sv. maše v baziliki

6.30, 8.00, 10.00

POSEBNO POVABILO
Letos nas bosta na polnočnico s pesmijo in z glasbo pripravljala 
naš zbor Magnifikat in kvartet Štiriangel, ki ga sestavljajo glas-
benice in pevke: Doroteja Dolšak, Irena Glušič, Suzana Hebar in 
Agata Gojkošek. Poslušali bomo božične pesmi ob spremljavi ci-
ter, flavte in kitare. Na klavir bo igral Miha Gojkošek.
Pevsko-duhovni program svetega večera se bo začel ob 23.00 – 
uro pred polnočnico.

Povabite tudi svoje prijatelje in znance, da bo
bo božična noč resnično duhovno doživetje.

Župnija Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora
Tel.: 794 42 31, faks: 794 93 91, e-pošta: minoriti.ptujska.gora@rkc.si
Župnijski list na internetu: http://www.ptujska-gora.si/slo/cerkev/index.htm
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Pogovor z bisernoporočencema Mileno in leopoldom vinkler 

Kateri biseri vajine skupne zakon-
ske poti najbolj sijejo ob biserni 
poroki?
(Oba v en glas): Ja, to so spomini 
… prelepi spomini na poroko, ki 
sva jo imela pred 60 leti in je zelo 
deževalo, potem seveda rojstvo 
otrok, pa rojstvo vnukov … Toli-
ka lepa praznovanja in nedeljska 
sv. maša, ki ti vseskozi daje moč.
Poročila sta se v kapeli v samostanu (župnišču)?
Nevesta: Ja, naša lepa cerkev je bila takrat zaprta. Poročil naju je p. 
Konštantin. Nedeljske maše pa so bile na pokopališču, kjer je imel 
novo mašo p. Maks, ki je bil moj sošolec.
Ženin: Na poroko smo se peljali s »paručem«. Ker je deževalo, je bilo 
tudi veliko blata, saj takrat ni bilo nobenega asfalta, še gramoza ni bilo. 
Blatni poti, po kateri smo se peljali, še danes rečemo blatna gasa.

in vaši spomini na + sošolca p. Maksa …
Nevesta: Ja, bil je zelo navihan in živahen kakor vsi otroci, vendar ni po-
sebej izstopal. Po koncu osnovne šole je odšel v nižjo gimnazijo na Ptuj. 
Ženin: Jaz sem malo starejši. S p. Maksom nisva bila sošolca. V ne-
izbrisnem spominu pa mi je ostalo tisto obdobje, ko smo skupaj s p. 
Maksom delali, gradili in obnavljali pri Janžu.

Kakšen nasvet bi dala mladim?
Nevesta: Receptov ni! Vsepovsod »nekaj pride«! Najbolj važno je, da znaš 
odpustiti. Moraš odpuščati! Pri nas ni bilo, da bi kateri mulo pasel!
Ženin: Pri nas doma je bilo deset otrok, pa moji starši niso poznali 
jeze. Mladi danes ne slišijo radi nasvetov starejših … Vsem želiva, da 
bi se imeli radi in srečno živeli v zakonu, da ne bi šli narazen, ampak 
vztrajali. Samo tako in z božjo pomočjo se pride do biserne poroke!

Hvala za ta nedeljski pogovor. vsi bratje iz samostana, farani in 
romarji, ki vaju poznajo, vama ob biserni poroki voščimo in s sv. 
Frančiškom želimo Mir in dOBrO!

Pogovarjal se je p. Janez.

Praznik Brezmadežne in
druga obletnica razglasitve

naše bazilike

Četrtek, 8. december, ob 17. uri

Pri sveti maši ob 17. uri bomo:
slovesno prebrali papeževo pismo razglasitve.
Somaševanje bo vodil in pridigal prof. p. slavko Krajnc.
Prepevala bosta zbor Magnificat in gostja.
Prisrčno vabljeni vsi farani, tudi otroci in mladina!
sveti maši bosta tudi ob 8. in 10. uri.

4. december: druga adventna nedelja
6. december: sv. Miklavž
8. december: praznik Marije BreZMadeŽne
14. december: ob 17.00 sv. maša in molitvena ura za moralno pre-
novo slovenskega naroda.
15. december: začetek božične devetdnevnice. Svete maše bodo 
ob 7.00 in 17.00.
18. december: po osmi sveti maši bo srečanje bralcev za Slom-
škovo bralno priznanje, popoldne ob 17.00 pa srečanje zakonske 
skupine.
24. december: sveti večer
26. december: sv. drUŽina – šteFanOvO – dan saMO-
stOjnOsti Maše v baziliki na Ptujski Gori bodo ob 8.00, ob 
10.00 in ob 17.00; pri vseh mašah bo blagoslov soli in vode. Na 
Janškem Vrhu bo maša ob 11.00; pri maši bo blagoslov soli, vode 
in vina!
27. december: janževo; sv. maša ob 9.00 in blagoslov 
vina v čast sv. Janezu.
28. december: nedolžni otroci
31. december: staro leto; vabljeni k zahvalni sv. maši 
ob 7.00 in 17.00. 
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