OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
6. – 13. marec 2022
6. marec
NEDELJA
1. postna
Marcijan šk-muč

7. marec
PONEDELJEK

630
1000
1600
730
700

Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.
Vuk-Osenjak
Za + Janka, Margareto in Janeza Dolšaka
Po namenu
V zahvalo in priprošnjo Mariji za srečo in zdravje
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V dober namen (382)

730
1400

Za + Božidarja Preložnika (325)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za vojake in družine

730

Za + Tadeja in Jožefa Mate ter Marijo Mate, obl.
Po namenu (667)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: Za ++ iz rodbine Senekovič (374)

800

Perpetua in Felicita muč

8. marec
TOREK
Janez od Boga red

9. marec
SREDA
Frančiška Rimska red

10. marec
ČETRTEK
40 mučencev

700
730
1000

CELODNEVNO
ČEŠČENJE SRT

1800
700

11. marec

1800

PETEK
Benedikt škof

12. marec
SOBOTA

700
7

Za ++ iz rodbine Vedlin, Šentak, Kostevšek; za verne duše in
umirajoče
Za božje varstvo

630
800
1000
1600

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

30

Doroteja muč

13. marec
NEDELJA
2. postna
p a p e šk a

Za + Jožefa Pulka (549)
Za + Jurija Kokola (908)
Za ++ starše Moniko, obl. in Franca Bogmeta
Za + Milko Žlaus (502)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V spravo (385)
V zahvalo za 90 let življenja
Za + Medved Ivana, obl., Ireno in starša Poldiko in Jožefa
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V zahvalo za ozdravitev od covida (386)

V postnem času je pobožnost 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.
Seznam sodelovanja pri križevem potu je zapisan v glasilu Bazilika.
V četrtek, 10. marca je za našo župnijo praznik CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT. Spored
češčenja in urnik maš je predstavljen v glasilu Bazilika. Povabimo in prosimo, da bi se vključili in
sodelovali. Sklepno mašo celodnevnega češčenja, ob 18. uri, bo vodil p. Janez Šmaperl.
Verski tisk: Tednik Družina! Revija Ognjišče! Revija Mavrica!
Naši rajni: LEŠNIK MIROSLAV, Ptujska Gora 86, pogreb bo jutri, ob 13.00; nocoj ob 18.30 bo v
baziliki molitev za pokojnega. Gospod, daj mu večni pokoj …

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

