OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
15. marec 2020
15. marec
NEDELJA
3. postna
P A P E Š K A – spomin
izvolitve, 13. 3. 2013

16. marec

Za žive in + farane
Za + Margareto, Janka in Janeza Dolšak (250)
Za + Rudolfa Bukoviča, obl., Rozalijo in Franca Bukovič, Marijo
Marinič, Branka Vidoviča in Antona Letonja
Za + Janeza in Marijo Glaser
Za ++ starše Rozino in Andreja Lampret, starše Jeza in rodbino (681)
Za duhovne poklice

PONEDELJEK
Hilarij Oglejski

17. marec
TOREK
Patrik škof

18. marec
SREDA

Za + Milana Keržeta
Za zdravje
VOJAŠNICA MARIBOR: Za vojake in družine
Za + Janjo, Vesno, Martino in Ano Zabukovšek (684)

Ciril Jeruzalemski škof

19. marec
ČETRTEK

Za + Karla Roberja (564)

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK

20. marec
PETEK

Za + Mileno Obran, 1. obl.
Za + Francija Frasa

Klavdija mučenka

21. marec
SOBOTA

V zahvalo
Na čast sv. Benediktu po namenu

Nikolaj iz Flűe

22. marec
NEDELJA
4. postna

Za žive in ++ farane
Za + Marico, Katico in Janeza Flajs, Jurija in Terezijo Vidovič
Za + Franca Gajšta, star. (obl.), Elizabeto, brate Stanka, Franca,
Ivana in Marijo Gajšt
Za + Marjanco Verdenik, obl.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do
nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov,
ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti
vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti
udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega
bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem
svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga)
Podrobnejša navodila preberite na oglasni deski pri vhodu v baziliko.

Kako prejemamo duhovno obhajilo?
Če nikakor ni mogoče, da bi verniki sodelovali pri sveti maši in prejeli
sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.
Možna in priporočena oblika:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam
govori in kakšne občutke prebuja v vas).
5) Zmolimo veroizpoved.
6) Sledi duhovno obhajilo.
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti
za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te
ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te
ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim
Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno
združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem
v Tebi.
7) Molitev končamo z znamenjem križa.

