OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
3. – 10. april 2022
3. april
NEDELJA
5. postna – tiha

630
800
1000

Sikst I. pp., muč

1600

4. april
PONEDELJEK

730

Izidor škof-uč

700

5. april
TOREK

730

Za žive in ++ farane
Za + Apolonijo in jerneja Šerbaka (446)
Po namenu darovalke
Za + Franca Krošlja in rodbino, rodbino salatnik, Pirš , Krofič in
verne duše
V zahvalo Gorski Mariji za uslišano prošnjo
Za + Božidarja Preložnika (327)
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V zahvalo in za zdravje (494)
V priprošnjo Gorski Mariji za zdravje in spreobrnitev
Za zdravje strica Milana Novaka (755)
VOJ. LJUBLJANA: Za vojake in družine

Vincencij Ferer duh

1400

6. april
SREDA

730

Za + Marijo Skledar (695)
Po namenu

1800

Za + Miroslava Lešnika, 30. dan
Za zdravje v družini in za + Štefana Vlasšiča (Ko)
VOJ. LJ-ŠENTVID: V zahvalo za ozdravitev (493)

Vilijem opat

7. april
ČETRTEK
Janez de la Salle duh

700

8. april

1800

PETEK
Julija redovnica

1800

9. april

730

SOBOTA
Heliodor muč

10. april
NEDELJA
6. postna - cvetna
Ezekijel prerok

700
630
800
1000
1600
1000

Za zdravje v družini
Za zdravje družine Trstenjak (553)
VOJ. BANJA LUKA: V dober namen in za Božji blagoslov (490)
Za + Francija Kebra
Za zdavje na duši in telesu Franca Pirša z družino (559)
VOJ. BANJA LUKA: Za zdravje (515)
Za žive in ++ farane
Za + straše Zajšek, obl., Mirka in Terezijo Zajšek in Jožefa Murka
Za + Alojza Avguština (582)
Za + Jakoba Gajšta
VOJ. SARAJEVO: Za zdravje Leopolda Arka (514)

Pobožnosti križevega pota: petek ob 17.30 (pol ure pred večerno mašo), nedelja ob 9.30 (bazilika),
ob 15.00 po romarski poti miru. Po križevem potu, ob 16.00 romarska sv. maša.
Od danes do sobote poteka na RO Radijski misijon … V okviru misijona bo v petek, 8. aprila
SPOVEDNI DAN. Tudi pri nas na Gori bo cel dan možnost za sv. spoved; v dopoldanskem času,
od 9.00 do 12.00 bodo spovedovali dekanijski duhovniki.
V soboto, ob 10.00 bo na trgu potekala izdelava velikega presmeca. Vabljeni k sodelovanju.
Cvetna nedelja - blagoslov presmecev: pri deseti maši slovesni, pri ostalih mašah preprosti blagoslov.
Hvala za darove pri današnjem ofru … (v glasilu Bazilika o obnovah …)
Verski tisk: Tednik Družina! Revija Prijatelj! Mesečnik Ognjišče! Revija Mavrica!
V petek zvečer ob 19.30 bo na Ptuju v refektoriju minoritskega samostana Viktorinov večer, s
predstavitvijo monografije o p. Milanu Holcu.
Naši rajni: LAMPRET PAVLA, Ptujska Gora 11, nazadnje bivala v domu Puconci; čas pogreba še
ni znan. Gospod, daj ji 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 na 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

Jaz bi šel (šla) …
Šla bi v svet, kjer se bogati ne borijo
Kjer so ljudje iskreni on se imajo vsi radi kot bratje
Kjer sonce in luna ljubezen poljubljata zemljo
in moški in ženska spoštujeta njuno prisego.
Šla bi tja, kjer denar nima vrednosti
Kjer te nihče ne vpraša, koliko imaš v žepih
Kjer se mir in odpuščanje srečata z harmonijo
Spet človek in narava kažeta svojo rokodelstvo
Kjer se sanje uresničijo in se rodijo iz preprostih stvari
Kjer te božajo valovi morja ob templjiih
Kjer ljujbezen dežuje in zemlja cveti
Kjer je noč kot dan, in sončni zahod sije
V pravljičnem svetu, kjer ni sovraštva,
Kjer človek daje ljubezen brez mere
Kjer mavrica guga, kjer zvezde so rože,
Kar boža naše oči, v tisočih in tisočih barvah.
Šla bi v kraje, kjer ni skrbi
Kjer je jutro, vsi vedo
Vrnil bi se šele takrat, ko človek pozabi na slabe stvari.
On bo pravičen in prijazen in zaupal bo Bogu
Avtorica Rodica Larie

