tudi glasbeniki iz naših župnij, sestavljeno pa je iz različnih delavnic,
molitve in sv. maše.
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V nedeljo, 18. novembra bo dekanijsko srečanje župnijskih pastoralnih
svetov. Začelo se bo ob 15. uri, potekalo pa bo na Hajdini. Namenjeno je
spoznavanju in povezovanju vseh ki po naših župnijah delujejo v župnijskih
svetih.
V ponedelek, 19. novembra pa bo potekalo izobraževanje tajnikov župniskih
pastoralnih svetov. Hkrati se bomo posvetili pastoralnemu načrtovanju za
naši dekaniji.
V petek, 30. novembra bo v klošterski cerkvi dobrodelni koncert naše
dekanijske Karitas. Začel se bo ob 19. uri.
Tudi letos bomo v naših župnijah miklavževali. Prijavite se lahko v
župnijskih pisarnah. Prisevek za darilo bo 10 evrov.
ROMANJE V JORDANIJO IN SVETO DEŽELO
Od 4. do 13. marca 2019 organiziramo pod strokovnim vodstvom p. Milana
Holca in duhovnim vodstvom p. Milana Kosa romanje v Jordanijo in Izrael.
Program in vse ostale informacije lahko dobite pri p. Milanu Kosu.
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.

Uradne ure v pisarni župnije:
Sv. Peter in Pavel - vsak dan

po jutranji in večerni sveti maši ter v ponedeljek
in petek od 10. do 12. ure. Tel. 059 073 00
Sv. Ožbalt - ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9. do 13. ure in v ponedeljek
od 17. do 18. ure. Tel. 02/771 84 41
Sv. Jurij - po vsaki maši ter v ponedeljek od 10. do 11. ure in v petek od 16.
do 17. ure. Tel. 031 331 055
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

Naša hvaležnost za vse kar smo in imamo
Hvaležnost - pozabljena vrlina. Te dni pospravljamo še zadnje pridelke tega
rodovitnega leta. V naši shrambi so police polne najrazličnejših marmelad,
kompotov, kislih in posušenih shrankov. Radodarna narava … Let, kakršno
je letos, res ni veliko. Skoraj vse je obilno obrodilo. Zdi se, da se moraš
samo skloniti in nabrati. Tako samoumevno je. Ko se sprehajaš ponekod po
podeželju, ležijo in gnijejo pod drevesi sadeži, ki jih nihče ne pobira, ki
nikogar ne razveseljujejo. Postalo je samoumevno, da imamo raje
kakovostno sicer vprašljive sadeže, ki so svetleči in enaki po velikosti. Če
taki ne rastejo pred našim nosom, jih dobimo tako, da pač obiščemo
trgovino. Pa ni samoumevno. Ne obilje pridelkov in ne polne police v
trgovini. Vse je dar. Jesen je lepa podoba Boga. Čudovita, bogata in
radodarna, ki nas kliče k hvaležnosti. Hvaležnosti tudi do duhovnih dobrin
s katerimi nas je Bog obdaril.
Praznik vseh svetih, godovni dan nas vseh, vseh milijonov kristjanov,
katerih zavetniki prestolujejo tam v nebesih, ki jih po opisu evangelista sv.
Janeza nihče ne more prešteti. Kakšno srečo naj vam želim jaz in vi meni?
Niti zlata niti srebra. Nič ne koristi bogatinu. Niti bogastvo niti udobno
življenje, niti visoka čast niti časna sreča! Želim vam le eno in vi meni: da
pridemo tja, kjer so naši blaženi prijatelji, k Očetu, kjer ne tečejo solze, kjer
ni žalosti, ne smrti. Ker tudi naše plačilo v nebesih je veliko. (Bl. Anton
Martin Slomšek)

Prižiganje sveč na grobovih preko celega leta in na prvi november nas
povezuje z našimi umrlimi sorodniki in prijatelji. Ta lep običaj je v Sloveniji
še posebej razširjen. Na ta dan se običajno srečajo tudi sorodniki in utrdijo
medsebojno povezanost. Na Slovenski Karitas tudi letos v akciji »Manjša
sveča za sočloveka sreča« pozivajo k manjši porabi sveč in k uporabi
manjših sveč, ki gorijo krajši čas. Bolj bistveno od dolžine dni gorenja,
vrste, velikosti in števila sveč, je misel na naše rajne in na našo lastno
umrljivost. To nas zagotovo spodbuja k večjemu sočutju in odprtosti do
ljudi, s katerimi živimo.
Molimo za vse, ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi,
za vse, ki žalujejo, za otrokom, ki so ga izgubili,
za prijateljem, ki je zapustil njihov krog,
za nekom, ki manjka, a nima imena.
Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen, ki so iztrgani iz sveta dela in
svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet.
Molimo tudi za tiste, ki živijo v sporu z drugimi in ne vidijo rešitve;
za tiste, ki se ne morejo pogovoriti, ki morajo molčati in so sami.
Molimo za vse, ki jim je človeška trdota vzela pogum,
da ne bi začeli sovražiti luči življenja, ne dajali hudobiji prednosti pred
dobroto, temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce v upanju in pričakovanju.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 sveti krst je prejel:
Vitan Veselič
 cerkveno smo pokopali:
+Ano Prosenjak iz Kokolove ul.
+Marijo Gašparič iz Ormoške c.
+Martina Kelca iz Poljske c.
+Marijo Krajnc ob Studenčnici
+Mirka Korošča iz Abramičeve
+Ano Kozinc iz ul. Heroja Lacka
+Štefanijo Jerič iz Gubčeve
+Angelo Valič iz Ormoške c.
+Milana Grahla iz Mlinske c.

Oznanila
• cerkev čistijo župljani mesta in
Brega
• 9. do 11. 11. duhovne vaje za
birmance pri Sveti Trojici
• 10. 11. - srečanje ministrantov
• 11. 11. - maša za otroke
• 25. 11. – maša za otroke
• 26. 11. – srečanje članov Karitas

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 sveti krst sta prejela:
Niko Merc
Zala Zelenko
 cerkveno smo pokopali:
+Gabrijelo Loger iz Volkmerjeve,
+Jožico Ristovo iz Volkmerjeve
+Slavico Čarman iz Volkmerjeve
+Terezijo Mesarec iz Nove vasi
+Marijo Mlakar iz Žabjaka
+Vladimirja Krajnca iz Podvincev
Oznanila
• V soboto 3. 11. ob 8.30 uri imajo
srečanje ministranti ter ob 20. uri
zakonska skupina Ožbalt

• V nedeljo 4. 11. ima srečanje
Frančiškova družina 9.30 uri in ob
15. uri skupina Vera in luč
• V soboto 10.11. ima srečanje
zakonska skupina Leopold
• V petek 16.11 ob 20. uri ima
srečanje zakonska skupina Viktorin
• V sredo 21. novembra ob 19,30 bo
v dvorani pri sv. Ožbaltu drugo
srečanje Živi in deli Jezusa.
• Od 30.11 do 2.12 imajo birmanci
duhovne vaje
Hvala za čiščenje v mesecu oktobru.
V novembru za cerkev sv. Ožbalta
skrbi ga. Terezija z ekipo, za sv.
Leopolda pa ga. Anica Zorec z ekipo.
Veroučenci II. triade sodelujejo pri
sv. maši pri Ožbaltu in Leopoldu 18.
novembra.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
 sveti krst je prejela:
Jurij Vurzer
Vid Murko
 cerkveno smo pokopali:
Marjana Ladiča iz Prešernove ulice
Amalijo Rus iz Slomškove

Oznanila
• V sredo, 7. 11. ima ob 17. uri
Karitas svojo redno sejo.
• V nedeljo, 4. 11. ima ob 16. uri
Frančiškova družina svoje srečanje

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
V ponedeljek, 5. novembra bo ob 19. uri v cerkvi sv. Petra in Pavla skupna
seja župnijskih pastoralnih svetov treh ptujskih župnij. Po skupnem
uvodnem delu bo vsak župnijski svet imel svojo sejo.
V soboto, 17. novembra bo v telovadnici škofijske gimnazije v Mariboru
srečanje birmancev mariborske nadškofije z nadškofom. Srečanje oblikujejo

