OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
17. – 24. april 2022
17. april
NEDELJA
VELIKA NOČ
Jezus vstane iz groba

18. april
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

19. april
TOREK

630
800
1000
1600
800
1000
1100
1900
730

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
Za + Milko Žlaus (504)
Za + Janeza Podlipnika (601)
JANŽ: Za + Jakoba Gajšta
Za + Jurija Kokola (910)
Za + Božidarja Preložnika (329)
Za ++ družine Banovič in za zdravje (376)

Velikonočna osmina

20. april
SREDA

730

Za + Jožefa Potočnika (569)
Za spravo

1900

Na čast Ptujskogorski Mariji za ozdravljenje
Za + Dragico Gluhak, 8. dan

1900

Za + Jakoba Gajšta
Za + Rafaelo Fabjan in Alojza Krajnca 378)

730

Za ++ iz rodbine Vedlin, Šentak in Kostevšek, za verne duše in
umirajoče
Za + mamo Pavlino Šošter in uspešno zdravljenje covida-19 (387)

630
800
1000
1600

Za žive in ++ farane
Za + Alojza Avguština (583)
Za zdravje in blagoslov težko bolne deklice Maše
Za + Marka Žuraja in sor.

Velikonočna osmina

21. april
ČETRTEK
Velikonočna osmina

22. april
PETEK
Velikonočna osmina

23. april
SOBOTA ve osm
Jurij mučenec

24. april
NEDELJA
2. VELIKON. b e l a
Božjega usmiljenja

Prosimo, da bi najpozneje do prihodnje nedelje prinesli izpolnjenje vprašalnike za sinodo.
Verski tisk: Tednik Družina! (velikon. – dvojna)…
Naši rajni: KOZODERC MARIJA, Podlože 18. Pogreb bo v petek, 22. 4., ob 14. uri, molitev za
pokojno v četrtek ob 18.00. Gospod, daj ji večni pokoj …
ZAHVALA: bogosl. sodelavci, čiščenje, okrasitev …
PRAZNIČNO VOŠČILO …

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.

