potovanje v nebeško kraljestvo. Prav je, da tudi mi iščemo takšne
priložnosti. Župnija sv. Ožbalta organizira jesensko romanje v
Prekmurje v soboto 20. oktobra. Ogledali si bomo Rupnikov mozaik v
Pertoči, kjer bo tudi sveta maša. Po maši bo organizirano kosilo.
Obiskali bomo tudi brate minorite v Turnišču. Prevoz bo 8 eurov.
Avtobus bo ob 7.45 pobiral v Podvincih, nato še pri sv. Leopoldu in
ob 8. uri na železniški postaji.
Prijavite se lahko v vseh treh župnijskih pisarnah na Ptuju.
Vabljeni vsi!
Naslednje romanje napovedujemo za 15. junija 2019. Šli bomo na
Dolensko.

OKTOBER 2018

Rožnovenska pobožnost
VSI SVETI

Na praznik Vseh svetih, 1. novembra, se bomo ponovno spominjali
vseh ki so že v večnosti nebeškega kraljestva. Obredi bodo kot, vsako
leto, ob 14. uri na novem in ob 15. uri na starem rogozniškem
pokopališču. Po slednjem bo v tamkajšnji kapeli sv. Maša. Pred tem
bomo blagoslovili obnovljeno zunanjost kapele.

VIKTORINOV VEČER

V petek 26. oktobra 2018 bo ob 19.30 uri v refektoriju minoritskega
samostana Viktorinov večer na temo Slovenija brez patrie in zvonov,
kot je naslov novi knjigi dr. Ivana Štuheca. On bo tudi gost večera.
Uradne ure v pisarni župnije:
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 10.30 do 12. 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

Papež Frančišek je v teh dneh povabil vernike z vsega sveta k vsakodnevni
molitvi rožnega venca med marijanskim mesecem oktobrom. Vabilo je
naslovil tudi na tebe, dragi brat in sestra v Kristusu. Morda si že zvesti
molivec rožnega venca in ti bo to samo nova spodbuda? Morda se trudiš in
ti vedno ne uspe? Morda iščeš opravičilo, da danes zaradi drugačnega načina
življenja ni mogoče najti časa? Morda ne zmoreš najti razloga za osebno ali
družinsko molitev rožnega venca? Morda ti bo v pomoč ta razlaga, ki pravi:
Molitev rožnega venca nas ne oddalji od življenjskih skrbi; nasprotno, od
nas zahteva, da se vrastemo v zgodbo vseh dni, da bi znali doumeti znamenja
Kristusove navzočnosti med nami. Vsakič, ko razmišljamo skrivnost
Kristusovega življenja, smo povabljeni prepoznati, na kakšen način Bog
vstopa v naša življenja, da bi ga nato sprejeli in mu sledili. Tako odkrijemo
pot, ki nas vodi k hoji za Kristusom v služenju bratom.
Marija nam pomaga razumeti, kaj pomeni biti Kristusov učenec. Ona, ki je
bila od vekomaj izbrana biti Mati, se je naučila biti učenka. Njeno prvo
dejanje je bilo poslušanje Boga. Vendar pa ne zadostuje zgolj poslušati.
Nedvomno je to prvi korak, a poslušanje se mora nato izraziti v konkretnem
dejanju. Učenec namreč svoje življenje posveti služenju evangeliju. Devica
Marija se je takoj odpravila k Elizabeti, da bi ji pomagala med njeno
nosečnostjo (glej Lk 1,39-56); v Betlehemu je rodila Božjega Sina (glej Lk
2,1-7); v Kani je poskrbela za mladoporočenca (glej Jn 2,1-11); na Golgoti
se ni umaknila pred bolečino, temveč je ostala pod Jezusovim križem in, po
njegovi volji, postala Mati Cerkve (glej Jn 19,25-27); po vstajenju je
opogumljala apostole, zbrane v dvorani zadnje večerje v pričakovanju
Svetega Duha, ki jih je spremenil v pogumne glasnike evangelija (glej Apd
1,14). V celem svojem življenju je Marija uresničila vse, kar se od Cerkve

zahteva, da izpolnjuje v večen spomin na Kristusa. V njeni veri vidimo, kako
odpreti vrata naših src in biti poslušni Bogu; v njeni odpovedi odkrijemo,
kako moramo biti pozorni na potrebe drugih; v njenih solzah najdemo moč,
da tolažimo tiste, ki trpijo. V vsakem od teh trenutkov Marija izraža
bogastvo Božjega usmiljenja, ki gre naproti vsakomur v vsakdanjih
potrebah.
Tudi zaradi vsega tega poiščimo svoje rožne vence in jim dajmo priliko, da
se vsaj malo obrabijo. Za mnoge je vlogo moleka prevzel radijski aparat,
kjer dan za dnem skupaj z drugimi radijskimi poslušalci molite rožni venec.
Tehnično in elektronsko urnejši si lahko poiščete digitalne pripomočke za
molitev. Lepo je, če vse to na začetku meseca blagoslovimo, da bomo lažje
vztrajali pri molitvi, ki vedno prinaša dobre sadove.

• Otroci prve triade sodelujejo pri
sveti maši v nedeljo 14. oktobra
tako pri sv. Ožbaltu kot tudi pri sv.
Leopoldu. Vabljeni otroci in starši.
• Člani Karitasa imajo srečanje v
torek, 16. oktobra po večerni sveti
maši.
• Pevski zborček pri sv. Leopoldu je
že tudi začel z vajami. Naslednje
vaje imajo 28. oktobra ob 9. uri pri
sv. Leopoldu.

• Ministranti imajo redno mesečno
srečanje 13. oktobra ob 8,30 v
jedilnici pri sv. Ožbaltu.
• Skupina Vera in luč ima srečanje v
nedeljo 21. oktobra ob 15. uri v
dvorani pri sv. Ožbaltu.
• Hvala za čiščenje v mesecu
septembru. V oktobru pa za cerkev
sv. Ožbalta skrbi ga. Milica Zelenko
z ekipo, za sv. Leopolda pa ga.
Jožica Ciglar tudi z ekipo.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 sveti krst je prejela:
Zoja Čuš

 cerkveno sta se poročila:
Matjaž Fras in Petra Furman
 cerkveno smo pokopali:
+ Kristino Brglez iz Belšakove ulice
+ Franca
Franca Vidoviča
Vidoviča iz Trajanove ulice

• 7. oktober – predstavitev
birmancev in maša za otroke

• 21. oktober – maša za otroke
• 21. oktober – srečanje zakonskih
skupin
• 26. oktober – zbirca po župniji
• 29. oktober – srečanje članov
župnijske Karitas
• 4. november – srečanje zakoncev

jubilantov in pevcev
• Patri še predvsem v
rožnovenskem mesecu molimo
rožni venec v cerkvi pred
jutranjo in večerno mašo in
bomo veseli vaše družbe.

 sveti krst je prejela:
Gal Gregorec
Vid Bombek
Inja Denac

 cerkveno sta se poročila:
Grahel in Hrženjak

 cerkveno smo pokopali:
+ Marjana Krajnca iz Grajene

Božji. V tem mesecu še posebej
poživimo molitev rožnega venca. V
naši cerkvi se bo rožni venec
molil vsak večer ob 18. uri razen
ob nedeljah. Z molitvijo pričnemo
v ponedeljek, 8. oktobra ob 18 uri.
• V nedeljo, 14. oktobra bo
roditeljski sestanek za 1. triado, v
nedeljo, 21. oktobra za starše 3.
triade.

• Začenjamo mesec oktober, ki je
posvečen Rožnovenski Materi

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 sveti krst so prejeli:
Gaja in Nika Lozinšek
Tino Čeh
Bela Urih

 cerkveno smo pokopali:
+ Feliksa Polanca iz Langusove
+ Otilijo Gregorin iz CMD
+ Dragico Zajšek iz Kraigherjeve

+ Slavka Galuna iz Podvincev
+ Milana Pavka iz Mestnega Vrha
+ Terezijo Liber iz Ul.5.prekomorske
+ Franca Padarja iz Nove vasi

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.

ROMANJE PTUJSKIH ŽUPNIJ

• V ponedeljek 8. oktobra ob 19. uri
ima sejo župnijsko pastoralni svet.

Romanja so stara oblika ponazarjanja naše poti k Bogu. Vedno so
ljudje želeli skupaj, v podporo drug drugemu, podoživeti naše

