AVGUST 2018

SKUPAJ SMO MOČNI
Letošnjo pomlad smo bratje Minoriti imeli
provincialni kapitelj, v teku
katerega so predvidene tudi spremembe
glede umestitve posameznih bratov v
posamezne samostanske skupnosti. Tako
smo s 1. avgustom odgovornost za
župnije na Ptuju in njihovo upravljanje
prevzeli predvsem trije bratje, ki smo dobili dekret župnikov. Še naprej bo
odgovornost za župnijo sv. Ožbalta nosil p. Matei Sentes, župnijo sv. Petra
in Pavla bo vodil p. Milan Kos, Proštijo pa p. Andrej Feguš. Pater Milan je
tudi predstojnik, gvardijan našega samostana. Pater Janez Žurman ostaja
župnik pomočnik in bo še naprej redno na razpolago v spovednici in tudi
pri drugem pastoralnem delu. Vsi štirje pa smo vaši župniki in vsi vaši
duhovniki in redovni bratje, saj je
samostanska skupnost tista, ki stoji za
dejavnostjo vseh bratov. Vsi ste naši
farani. Za vas molimo, za vas nas skrbi, z
vami se veselimo, včasih tudi na koga
jezimo... verjetno tako kot vi na nas. Tako
je, če se imamo radi... ☺.

Zraven omenjenih služb je za duhovnega pomočnika med nami nastavljen
pater Danilo Holc, ki je hkrati tajnik province. Kolikor mu bo čas dopušča,
se bo prav tako vključeval v pastoralno delo. Isto velja za p. Igorja Salmiča,
našega provincialnega ministra, ki je prav tako izrazil željo, da se kljub
tesnemu urniku udejstvuje tudi med nami. V naši skupnosti smo veseli
tudi obogatitve z redovnim bratom. Br. Franc Svetličič bo sicer bolj navzoč
med
našimi samostanskimi stenami, a tudi v župnijski pastorali bomo prosili za
njegovo pomoč. Ena njegovih glavnih skrbi bo skrb za naše ostarele,
onemogle brate. Patra Janeza Kmetca, dosedanjega župnika moderatorja
ptujskih župnij, vam priporočamo v molitev. Pogumno se bori s svojo
boleznijo in prepričan sem, da daruje svoje trpljenje tudi v blagor svojih
župljanov. Isto lahko trdimo za patra
Joža Osvalda, ki prav tako ves svoj čas
namenja molitvi za nas. Pater Marjan
Cafuta je doslej večino svoj moči vložil v
Dornavi, odslej bo bolj na razpolago pri
nas.
Dragi naši farani, veselimo se skupne poti in izzivov, ki nas čakajo. Teh
gotovo ne bo manjkalo, a pod vodstvom Svetega Duha in s skupnimi močmi
bomo zgradili lep zgled krščanskega življenja in s tem obogatili naše
starodavno mesto in vso našo Cerkev. Naše poslanstvo je, da vsak na
svojem področju odkriva priložnosti za dobro in jih uresničuje. Duh veje,
kjer hoče in vsakemu izmed nas polaga v srce namig in moč za prave
odločitve. Bodimo v molitvi povezani in kljub naši raznolikosti enotni. Kadar
koli je bila v zgodovini Cerkev razdeljena, je prinašala tudi napetosti in
bolečine. Bodimo ponosni, da imamo tri radoživa a povezana župnijska
občestva. Iskrena hvala vsem, ki si za to prizadevate, ki vlagate svoj čas in
svoje moči, ki vlagate tudi svoja materialna sredstva. Hvala vsem, ki znate
zastaviti dobro besedo, osvetliti dobre lastnosti človeka, tudi kadar je
slaboten. Hvala vsem, ki poživljate družinsko molitev in ste duhovniki in
duhovnice svojih družin. Naj bo prav naša raznolikost osnova za čedalje
tesnejšo povezanost med nami.
Vaši bratje...

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
varstvo pred sodobnimi
boleznimi.

➢ sveti krst je prejel:
Aleksej Ploj Peršoh

➢ cerkveno sta se poročila:
Borut Grušovnik in Jasmina Križaj

➢ cerkveno smo pokopali:

•

+ Marjana Kunstka, Volkmerjeva ul. 10
+ Ano Kramberger, Zagrebška 3
____________________________________________

•

Na ROKOVO NEDELJO, 19.
avgusta, bomo imeli pri sv.
Roku ob 10. uri slovesno sv.
mašo, ki jo bo vodil p. Danilo
Holc. Lepo vabljeni, da se
priporočimo sv. Roku in ga
prosimo, da nam izprosi

•

Po maši sledi pogostitev vseh
navzočih.
27. avgusta imajo člani
župnijske karitas po večerni sv.
maši svoje redno srečanje.
1. septembra vabljeni župnijski
sodelavci na letno romanje v
Novo Štifto na Dolenjskem.

______________________________________________________

Uradne ure v župnijski pisarni:
vsak dan po jutranji in večerni sveti
maši ter v ponedeljek in petek od 10.
do 12. ure. Tel. 059 073 00

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
➢ sveti krst je prejela:
Asja Suzana Majcen, Podvinci 28

➢ cerkveno smo pokopali:
+ Jožefo Potočnik, Krambergerjeva 10
+ Ivana Pučka, Kvedrova 4
+ Antona Hrgo, Peršonova 19
+ Vinca Petka, Volkmerjeva 9
+ Franca Petroviča, Podvinci 126a
____________________________________________

• Hvala za čiščenje v mesecu juliju.
V avgustu pa za cerkev sv. Ožbalta
skrbi ga. Mira Golob, za sv. Leopolda
pa ga. Angela Horvat.
_____________________________
Uradne ure v župnijski pisarni:
ponedeljek, sreda, četrtek in petek
od 9. do 13. ure in v ponedeljek od
17. do 18. ure. Tel. 02/771 84 41

župnija Ptuj – SV. JURIJ
➢ sveti krst je prejela:

➢ cerkveno smo pokopali:

Iza Juršek, ulica 5. prekomorske 11

+ Marijo Petek, Mestni Vrh 87
+ Barbaro Veit, Štuki 32
+ Ivana Kolariča, Mestni Vrh 11
+ Veroniko Rakuž, Anželova 17

➢ cerkveno sta se poročila:
Dejan Peršuh in Helena Težak, Sovretova
pot 23

Uradne ure v župnijski pisarni:
po vsaki maši ter v ponedeljek od
10.30 do 12. ure in v petek od 16. do
17. ure. tel. 031 331 055

SKUPNA OZNANILA VSEH TREH
ŽUPNIJ
BOLNIŠKA PASTORALA
Patri smo na voljo vsem bolnikom, ki so v bolnici na Ptuju, da jih obiščemo in jim
podelimo zakramente (sveto spoved, obhajilo in bolniško maziljenje). Vedno nas lahko
pokličete na telefon 059073000 in sporočite ime in priimek bolnika ter oddelek v bolnici
in številko sobe. Omogočimo bolnim in ostarelim, da bodo prejeli zakramente.

ORATORIJ
Naš letošnji oratorij bo potekal od 20. do 24. avgusta. Najprej prosimo da ga podprete z
molitvijo. Vsako leto je varnost otrok skrb voditeljev in animatorjev. Veliko pomeni, če
čutimo, da na nas kličete blagoslov.
Ker se je že veliko otrok v navedenem roku prijavilo, prosimo še zamudnike, da to
naredite čim prej. Tako nam olajšate organizacijo dogajanja.

NAŠE ZAOBLJUBLJENO ROMANJE
Naši predniki so se zaobljubili da bomo, vsako leto v nedeljo po malem šmarnu, počastili
Marijo ki jih je vzela pod svoj plašč. Zato smo vabljeni da se udeležimo tega romanja, ki
bo v nedeljo, 9. septembra. Takrat bo v vsaki naši župniji samo ena jutranja sv. maša.

VEROUK
Z veroukom bomo tudi letos začeli v ponedeljek po omenjenem romanju na Ptujsko
Goro. Prvi teden bomo namenili vpisu vaših otrok in prosimo, da za to pridete v pisarno
župnije, v kateri boste svojega otroka vpisali.
Natančnejše informacije bodo v kratkem na spletnih straneh naših župnij.

MAŠNI DAR
Po sklepu slovenske škofovske konference znaša od 1. julija naprej mašni dar 20€.

Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel

Odgovarja: br. Andrej Feguš, župnik moderator, Minoritski trg 1, Ptuj, 031 331 055,
www.ozbaltptuj.com, www.kloster.si, www.prostija-ptuj.si

