
 Napovednik (december 2021) 

 

Božična devetdnevnica: med tednom ob 18.00, v nedeljo pri rednih mašah. 

1. dan Četrtek, 16. 12. ŽPS Vsak večer 
devetdnevnice 

ena od župnijskih 
skupin poskrbi za 

branje berila, 
prošnje, uvode. 

Veroučenci boste 
za obisk 

devetdnevnice 
nagrajeni. 

2. dan Petek, 17. 12. 9. razred in mladi 
3. dan Sobota, 18. 12. bralci 
4. dan Nedelja, 19. 12. nedeljniki 
5. dan Ponedeljek, 20. 12. Karitas, čistilke 
6. dan Torek, 21. 12. družine prvoobhajancev 
7. dan Sreda, 22. 12. pevci 
8. dan Četrtek, 23. 12. pobiralci in kdor pretekle dni 

                                ni utegnil 9. dan Petek, 24. 12. 

 
 

       

      B A Z I L I K A 
                   MARIJE ZAVETNICE NA PTUJSKI GORI  

                  ŠTEVILKA 12, DECEMBER 2021 
 

 
Ob začetku adventnega časa dopustimo, da nas nagovorijo 
misli o Prihajajočem Odrešeniku, tako lepo spletene v  
pesem – molitev velikega indijskega misleca Rabindranatha Tagoreja. 
 

Nisi slišal njegovih tihih stopinj? 
Prihaja, prihaja, ves čas prihaja. 
 

Vsak trenutek in vsak čas,  
vsak dan in vsako noč prihaja,  
prihaja, venomer prihaja. 
 

Veliko pesmi sem pela v neštetih razpoloženjih, vendar je  
vsak njihov glas naznanjal: »Prihaja, prihaja, ves čas prihaja.« 
 

V dehtečih dnevih sončnega aprila  
prihaja po poti skozi gozd,  
prihaja, ves čas prihaja. 
 

V bridkosti za bridkostjo  
se mi vtiskajo njegove stopinje v srce  
in ob zlatem dotiku njegovih nog  
mi sije veselje. 

 (Darovanjke, 45, R. Tagore) 

 
Kolikokrat Te tudi jaz ne slišim, Gospod? 
Prosim, da bi nam bila dana v adventu večja zbranost in bi bili bolj 
pozorni: na Božji glas, na bližnje, na sebe … 

 
 

Župnija Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora 
Tel.: 794 42 31, e-pošta: minoriti.ptujska.gora@rkc.si 
Župnijski list na internetu: http://www.ptujskagora.eu/ 
 

Izdal: Župnijski urad Ptujska Gora,  
ureja: p. Martin Gašparič,  
jezikovni pregled: Barbara Rodošek 
 

Praznik Brezmadežne, 8. 12. (sreda). Sv. 
maše ob 8.00, 10.00 in 18.00. Pri večerni 
maši sodelujejo s petjem večernic sestre 
sv. Frančiška Kristusa Kralja iz Maribora. 
+ V torek, 14. 12., bomo molili za 
duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda: ob 17.00 molitev 
pred Najsvetejšim in spovedovanje, ob 
18.00 sv. maša. + Na četrto adventno 
nedeljo (19. 12.) bo spokorna priprava 
na praznik Jezusovega rojstva. Pri deseti 

maši bodo skavti prinesli luč miru iz 
Betlehema. + V četrtek, 23. 12., dopoldne 
čistimo baziliko pred praznikom. Prosimo 
za pomoč. + Nedelja Svete družine in 
praznik sv. Štefana letos sovpadata. Pri 
mašah bo blagoslov vode in soli ter 
blagoslov otrok; pri maši na Janškem Vrhu 
ob 11.00 bo blagoslov vode in soli ter vina. 
+ Na staro leto bo večerna maša za 
pokojne farane, od katerih smo se poslovili 
v tem letu. + Po božiču blagoslov domov, 
če bodo epidemiološke razmere dopuščale. 

BOŽIČ NA PTUJSKI GORI 
24. 12. 2021 – Sveti večer 

18.30 Božične pesmi naših otrok ob jaslicah 
19.00 »Polnočnica« za otroke (in odrasle) v baziliki na Ptujski Gori. 
Sodeluje otroški pevski zbor pod vodstvom organistke Irene Kropec. 

Blagoslov otrok. 
19.00 Večerna maša v podružnični cerkvi na Janškem Vrhu 

23.30 duhovna priprava na polnočnico 
24.00 Slovesna polnočna sv. maša 

25. 12. 2021 – BOŽIČ, PRAZNIK ROJSTVA NAŠEGA GOSPODA 
Sv. maše v baziliki ob 6.30, 8.00, 10.00 



S I N O D A 
 
10. oktobra 2021 se je v Vatikanu začela sinoda, ki jo je papež 
poimenoval Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. 
Sinoda pomeni povezovanje v veri – hoditi skupaj pot vere. 
Nadaljevanje sinode poteka po škofijah vesoljne Cerkve, in sicer do 
oktobra 2023, ko bo v Rimu škofovska sinoda. V mariborski nadškofiji 
je bila začetna sinodalna slovesnost 16. oktobra; udeležili so se je tudi 
zastopniki iz naše župnije. 
 
 
MOLITEV ZA SINODO 
 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, 
ko smo zbrani v Tvojem imenu. 

 

Samo ti nas vodi, 
bodi doma v naših srcih; 

pokaži nam pot, po kateri naj gremo, 
in kako naj hodimo po njej. 

 

Šibki smo in grešni; 
ne dopusti, da bi širili nered. 

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti 
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  

 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, 
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti 

in se ne bomo oddaljili od poti resnice 
in od pravičnosti. 

 

Vse to Te prosimo, 
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, 

v občestvu z Očetom in Sinom        
na vekov veke.   Amen 

RAZSTAVA OB STOLETNICI  
ŠOLSKIH SESTER SV. FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA 

Bazilika Marije Zavetnice, 8. 12. 2021 – 6. 1. 2022 
 
Sto let Gospodovih milosti bom na veke opeval 

Razstava Sto let Gospodovih milosti bom na veke opeval je posvečena 
mariborskim šolskim sestram. Nastala je ob stoletnici nastanka mariborske 
province in petdesetletnici izhajanja provincialnega glasila Glasovi.   

Prve šolske sestre so na Slomškovo pobudo v Maribor prišle leta 1864, pet let 
kasneje je skupnost pod vodstvom matere Margarete Puhar postala 
samostojna kongregacija. V naslednjih desetletjih so sestre ustanavljale 
številne nove skupnosti na slovenskih tleh in v tujini. Leta 1922 se je enotna 
kongregacija razdelila na več provinc, med katerimi je bila tudi mariborska.  

Pri pripravi in postavitvi razstave so sestre sodelovale z Nadškofijskim 
arhivom Maribor; avtorica razstave je arhivistka Lilijana Urlep. Razstava je 
sestavljena iz več vsebinskih kronoloških sklopov, ki segajo od obdobja rasti 
in obilja v času pred drugo svetovno vojno, obdobja preizkušenj in trpljenja v 
času med drugo svetovno vojno in po njej do obdobja iskanja novih poti v 
času po drugem vatikanskem koncilu. Zaključi se s pogledom v preteklost in 
prihodnost.    

VEDNO POSLUŠNA BOGU (sv. Maksimilijan Kolbe)  

Na Brezmadežni ni bilo nikoli najmanjšega madeža. 
Njene ljubezni ni moglo nič ovirati. Ljubila je Boga z vsem 
svojim bitjem in od prvega trenutka svojega življenja je 
to ljubezen tako uglasila na Božjo voljo, da ji je angel na 
dan oznanjenja lahko dejal: »Zdrava, milosti polna, 
Gospod je s teboj!« Ona je hkrati Božja stvar, Božja podoba, Božji otrok in 
najpopolnejše od vseh človeških bitij. Je tudi orodje Boga, saj se je 
popolnoma zavestno in brez pridržka prepustila njegovemu vodstvu. Združila 
je svojo voljo z Njegovo, želela je le to, kar je hotel On; v vsem in popolnoma 
je ravnala po njegovi volji, ne da bi z najmanjšim vzgibom lastne volje 
odstopila od Božje volje. Vse sposobnosti in prednosti, ki so ji bile darovane, 
je porabila na najpopolnejši način, da je vselej izvrševala edino Božjo voljo. 


