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NOVO LETO, ČAS NOVIH PRILOŽNOSTI
Začeli smo z novim koledarskim letom, zato je prav, da smo Bogu najprej hvaležni
za vse, kar nam je podaril v preteklem letu in, da hkrati v Njegove roke izročamo
leto, ki se začenja. Vsako novo leto, je pred nas postavljeno kot nepopisan list. Kaj
bo na njem pisalo je seveda odvisno od nas samih. A kristjanov list papirja, bi
moral biti popisan predvsem z dobrimi deli, s tem kako v svojem življenju uspeva
živeti zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Četudi brez besed, bi iz
kristjanovega življenja moralo že na daleč odsevati, da je Jezusov. Največje,
najbolj pristno pričevanje za Jezusa v današnjem svetu, je naše življenje. Tudi sv.
Frančišek je svojim bratom, ki so odhajali v misijone, polagal na srce, naj tam
oznanjajo in pričujejo za Jezusa, najprej s svojim življenjem in če je potrebno, tudi
z besedo.
Novo leto je torej tudi nova priložnost, za moj odnos z Bogom. Da si upam v tem
odnosu kaj spremeniti, da se ne zadovoljim s povprečnim, ampak iščem nekaj več.
Da si znam vzeti več časa za Boga, za molitev, za branje Svetega Pisma, za branje
duhovne literature. Ob današnjem hitenju in obveznostmi, je pomembno najti si
čas za Boga, najti si trenutek počitka ob Njem, nabrati si ob Njem novih moči, za
delo, za življenje, za pričevanje.
Ob novem letu marsikdo naredi kakšno novoletno zaobljubo, kristjanova
zaobljuba naj bi bila, da se bo trudil tesneje slediti in živeti po evangeliju. K temu
smo poklicani vsi kristjani. Seveda, je za to potrebno znova odkriti bogastvo Božje
besede, kajti »človek ne živi samo od kruha ampak od vsake besede, ki prihaja iz
Božjih ust« (Mt 4,4). Dopustimo v tem letu, da nas Jezus s svojo besedo nagovarja,
da nas spodbuja, nas krepča. Tako bomo lažje svoje življenje uravnavali po
Njegovem. Tako bomo tudi z večjim veseljem darovali svoj čas in svoje talente za
Božje kraljestvo že tu na zemlji. Naj nas v novem letu, v naših prizadevanjih, v hoji
za Gospodom, spremlja Njegov blagoslov in Marijina priprošnja.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
V DECEMBRU 2017
➢ sveti krst sta prejela:
Mia Križan, Brstje 24 e
Jaka Šegula, Rebelčja vas 26
➢ cerkveno sta se poročila:
Peter Šemnički in Darja Koren iz
Podvincev 111 b
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Zdenka Lovrenčiča, Ormoška 112 a
+ Kristino Slatič, Linhartova 2
+ Angelo Šteharnik, Mariborska c. 39
+ Slavico Kolarič, Spuhlja 106 a
+ Maksimilijana Rozmana,
Mariborska c. 4
+ Jožefo Toplak, Cankarjeva 2

• V soboto, 13. in 27. januarja, so
ob 9.30 uri vaje otroškega pevskega
zborčka.
• V nedeljo, 14. in 28. januarja, je
maša z otroki ob 10.30 uri,
sodelujejo veroučenci 2. in 1.
razreda.
• V januarju skrbijo za urejenost
cerkve verniki iz Brstja in Rogoznice.
Vernikom iz Spuhlje se zahvaljujemo
za minuli mesec.
______________________________________________________

Uradne ure v župnijski pisarni:
vsak dan po jutranji in večerni sveti
maši ter v ponedeljek in petek od 10.
do 12. ure. tel. 059 073 000

____________________________________________

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2017:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zakrament svetega krsta je prejelo 27 otrok (lani 21),
zakrament svetega zakona si je podelilo 11 parov (lani 8),
cerkveno smo pokopali 44 vernikov (lani 43),
svetih obhajil smo razdelili 38.000 (lani 38.000),
prvoobhajancev je bilo 34 (lani 25),
birmancev je bilo 25 (lani 27).

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
V DECEMBRU 2017
➢ sveti krst je prejela:
Tesa Grušovnik, Anželova ul. 5
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Ivanko Ljubec, Langusova 13
+ Stanislava Vojska, Kicar 45 b
+ Elizabeto Podgajski, Sp. Velovlek 42
+ Ano Podgoršek, Nova vas pri
Ptuju 77
+Ernesta Mesariča, Rebelčja vas 15 a
____________________________________________

• Mlajša zakonska skupina bo imela
prvo srečanje v soboto, 13. januarja
ob 19.00 uri.
• Ministranti imajo svoje redno
srečanje v soboto, 13. januarja ob
8.30 uri, pri sv. Ožbaltu.
• Skupina vera in luč ima svoje
srečanje 21. januarja ob 14.00 uri.
• Družinska sveta maša bo 21.
januarja ob 8.30 uri pri sv. Ožbaltu.
Birmanci in starši lepo vabljeni.

• Za čiščenje v mesecu januarju za
cerkev sv. Ožbalta poskrbi ga.
Marina Kramberger, za sv. Leopolda
pa ga. Katica Kurnik. Hvala vsem za
pripravljenost.
Srečanje
vseh
čistilcev bo v četrtek, 25. januarja po

večerni sveti maši. Vabljeni tudi novi
prostovoljci za čiščenje cerkve.
______________________________________________________

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

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2017:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zakrament svetega krsta je prejelo 25 otrok (lani 39),
zakrament svetega zakona si je podelilo 13 parov (lani 5),
cerkveno smo pokopali 68 vernikov (lani 61),
svetih obhajil smo razdelili 19.000 (lani 28.000),
prvoobhajancev je bilo 37 (lani 37),
birmancev je bilo 35 (lani 42).

župnija Ptuj – SV. JURIJ
V DECEMBRU 2016
➢ Sveti krst je prejela:
Eva Jagarinec, Štuki 21
____________________________________________

• V četrtek, 12. januarja, je ob
19.00 uri redno srečanje ŽPS-ja.
• V petek, 26. januarja, je ob 19.00
uri biblični večer z gostom. Srečanje
bo v dvorani sv. Viktorina. Vabljeni!

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

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2017:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zakrament svetega krsta je prejelo 31 otrok (lani 30),
zakrament svetega zakona si je podelilo 13 parov (lani 12),
cerkveno smo pokopali 27 vernikov (lani 42),
svetih obhajil smo razdelili 20.000 (lani 21.000),
prvoobhajancev je bilo 14 (lani 23),
birmancev je bilo 18 (lani 15).

SKUPNA OZNANILA VSEH TREH ŽUPNIJ
VEROUK
V ponedeljek, 8. januarja 2018, začnemo z rednim veroukom. Starše vabimo, da
otroke z zgledom navajate na versko življenje in obisk svetih maš ter jih
spodbujate k rednemu obisku verouka in delanju domačih nalog. Otroke vabimo,

da prinesejo v cerkev k jaslicam dar za otroke - šparovčke, ki so jih dobili v prilogi
adventnega koledarja.

MESEC VERSKEGA TISKA
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku, zadnjo
nedeljo v januarju (28. 1.) pa obeležujemo tudi kot nedeljo
Svetega pisma. To nam je lahko priložnost za razmislek o
pomenu verskega tiska v duhovnem življenju. Ta ima
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju
naših krščanskih stališč. Če ne poznamo krščanskih stališč, jih ne bomo znali
zagovarjati v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima
verski tisk neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega
nazora.
Vabimo vas, da si verski tisk (Družina, Ognjišče, Magnificat, Božje okolje, Prijatelj,
Misijonska obzorja …) naročite neposredno po pošti.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
Geslo letošnjega tedna molitve je: Tvoja desnica Gospod, se je poveličala z močjo
( 2 Mz 15, 6), ki so jo izbrali kristjani s Karibov. Kristjane Karibskega otočja, je ta
beseda posebej nagovorila, ker je bila njihova zgodovina prežeta s ponižujočim
suženjstvom s strani kolonizatorjev. Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi
narodi Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od
ideološkega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja
2018 pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti
edinosti »v resnici in ljubezni«.

BLAGOSLOVI in OBISKI DOMOV
Tudi letos obiskujemo družine prvoobhajancev in birmancev. Če kdo želi blagoslov
doma, naj to sporoči v župnijsko pisarno svoje župnije in bomo z veseljem prišli.

V novem letu 2018 vam bratje minoriti želim obilo blagoslova,
družinskega miru, iskrene ljubezni
in medsebojnega spoštovanja.
Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v lanskem letu na različne
načine pomagali, tako v župnijah kot v samostanu!
Bog vam povrni za vašo dobroto.
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel
Odgovarja: p. Janez Kmetec, župnik moderator, Minoritski trg 1, SI - Ptuj, tel: 059 073
000, www.kloster.si

