OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
10. – 17. april 2022
10. april
NEDELJA
6. postna - cvetna
Ezekijel prerok

11. april
PONEDELJEK

630
800
1000
1600
1000
730

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)
Za + Božidarja Preložnika (328)
Za + družine Banovič in za zdravje (376)
VOJAŠNICA SARAJEVO: Za Aljo (514)

Stanislav škof-muč

1000

12. april
TOREK

730

Za + Rozino in Milko
Za + Ivana in Marijo Karničnik (377)

730

Za + Marijo Skledar (696)
Za + Rafaelo Fabjan in Alojza Krajnca (378)

Viktor muč

13. april
SREDA
Martin I. pp-muč

14. april
VELIKI ČETRTEK

00

19

Jezus obhaja zadnjo veče.

15. april

Za + Pavlo Lampret, 8. dan (775)
Za + Jožefa Potočnika (568)
Za + p. Milana Holca (362)
Ta dan ni sv. maše

VELIKI PETEK

730

KRIŽEV POT

Jezus umre na križu
- strogi post -

16. april
VELIKA SOBOTA

00

19

Jezus počiva v grobu
630

17. april
NEDELJA
VELIKA NOČ

800
1000

Jezus vstane iz groba
VELIKI TEDEN

→

1600

Za + Milko in Ivana Belca
Za + Milico in Stanka Gajšta (678)
Za + Kristino Korez (729)
Za žive in ++ farane
Za + Rozino in Blaža Vuka, Ivo Seničar, Ivota Ozimka in ++ sor.
Vuk-Osenjak
Za + Franca, obl. in Ivanko Rodošek, stare starše Rodošek-Rajh,
Martina Fureka in ++ sorodnike
Za zdravje v družini

→

→

Sinodalni pogovori: Vabimo vse župljane, ki doslej še niste sodelovali v sinodalnem pogovoru, da
zadaj pod korom vzamete sinodalni list in ga, izpolnjenega, do Velike noči vrnete. Skupaj
prispevajmo za novo, nam čim bolj naklonjeno Cerkev.
Na Viktorinovem večeru je bil minuli petek predstavljen zbornik Življenje in delo patra Milana
Holca. Kdor bi želel imeti to dragoceno knjigo, jo lahko dobi v žu. pisarni. Darovi za zbornik bodo v
celoti namenjeni za pomoč Ukrajini.
Verski tisk: Tednik Družina! …

Nova rast – list molilcev za duhovne poklice.

Naši rajni: GLUHAK DRAGICA, Ptujska Gora 97, čas pogreba še ni znan. Gospod, daj ji večni
pokoj …

VELIKI TEDEN
V četrtek, 14. aprila, ob 9. uri bo v mariborsski stolnici krizmena maša
velikega četrtka – somaševanje duhovnikov s škofom; povabljeni ste
tudi verniki, vsaj zastopniki župnij.
Velikonočno tridnevje
Pri obredih velikega četrtka, ob 19.00, se bomo spomnili prve svete
maše. Jezus jo je daroval po pashalni večerji. Tedaj je apostole posvetil
v duhovnike. Zapustil nam je večni spomin – sv. evharistijo.
Na veliki petek bomo šli z Jezusom na križev pot. Podoživljali bomo
veliko trpljenje našega Gospoda – trpljenje je sprejel iz ljubezni do
vsakega človeka. Tudi danes veliko ljudi trpi zaradi vojne, pomanjkanja,
nasilja …
Pobožnost križevega pota bo zjutaj ob 7.30; obredi velikega petka ob
19.00.
Na veliko soboto bomo obiskali Jezusov grob. Izkazali mu bomo
hvaležnost za neskončno ljubezen, hvaležnost, da ne obupa nad nami,
hvaležnost za odrešenje.
Ob 7.00 bo blagoslov ognja. Blagoslov velikonočnih jedi bo od 13.00 do
17.00 vsako polno uro; na Janžu ob 11.00 V času blagoslovov bo
možnost za sv. spoved.
Obredi velike sobote – vigilija velike noči ob 19.00.
VELIKA NOČ – praznik Jezusove zmage nad smrtjo
Praznik začnemo z vstajenjem pri Božjem grobu, ob 6.30 in vstajensjko
procesijo, kateri sledi sv. maša. Jezusovo vstajenje je zmaga nad smrtjo
in nad vsakim zlom, je zmaga Božje ljubezni. Veselimo se, ALELUJA!

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.

