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Verouk letos…
Verouk je ena osnovnih dejavnosti župnije in je tako kot večina
stvari v našem življenju potreben neprestane obnove. Kako
našemu podmladku najbolj primerno podati vrednote vere in
življenja sploh? Kako na razumljiv način spregovoriti o
pomembnih vprašanjih, s katerimi se danes še ne soočajo, a
bodo v teku njihovega življenja odigrala odločilno vlogo? Dober
katehet se sprašuje, kako se spreminja svet okoli nas in z njim
tudi ljudje. Verske resnice dojemamo temu primerno.
Pomembno je, da gremo v korak s časom, a vendar preudarno
uvajamo spremembe.
Tudi na Ptuju bomo poskusili ta ali oni nov prijem. Želimo, da bi
naši otroci in doraščajoči ob Jezusu dojeli, da so dragoceni, pa
ne le oni, ampak vsak človek. Naš verouk želi spodbujati
ljubezen do stvarstva, za kar imamo lep vzgled pri sv. Frančišku.
V ospredju niso le teoretična znanja, enakovredna je
sposobnost doživljanja božje bližine in ljubezni.
Vidna novost letošnjega veroučnega leta je obvezen vpis
vsakega otroka s strani staršev ali skrbnikov, ne glede na to,
kateri razred bo otrok obiskoval. Gre za pravilno ravnanje z
osebnimi podatki, saj bo vsak, ki otroka prijavi k verouku
seznanjen z uporabo njegovih osebnih podatkov in imel

možnost o njihovi uporabi odločati. Mnogo pomembneše pa je,
da se lahko ob tej priliki pogovorimo o samem verouku in tako
tudi starši pridete do besede. Dragoceno nam je srečanje z
vami, ker verjamemo, da lahko tako bolj kakovostno delamo v
blagor naših otrok.
Vpis otroka v veroučni letnik:
- sv. Jurij: v tednu med 10. in 14. septembrom v župnijski
pisarni med 8.30 in 10h ter med 15h in 18h
- sv. Peter in Pavel: 10., 11., 12, in 13. septembra (od
ponedeljka do četrtka) v času veroučnih ur in v petek, 14.
septembra med 10h in 12h ter 16h in 18h
- sv. Ožbalt: 10., 12., 13. in 14. september (ponedeljek,
sreda, četrtek in petek) med 10h in 12h ter 16h in 18h
Spremembe bodo tudi glede našega obveščanja staršev o delu
otrok pri verouku.
Stična mladih 2018
V začetku vsakega pastoralnega leta imajo mladi priložnost
srečanja v Stični. Vsako leto se jih zbere med pet in deset tisoč,
da se med seboj spodbujajo v veri. Srečanje je oblikovano s
pomočjo različnih delavnic, pogovornih skupin, molitev, plesa in
rajanja, druženja in sv. maše. S Ptuja se bomo tudi letos
udeležili srečanja, ki bo v soboto, 15. septembra. Avtobus bo s
Ptuja odpeljal ob 6.45 z železniške postaje.
župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
➢ sveti krst so prejeli:

➢ cerkveno smo pokopali:

Tim Glažar
Izabel Levanič
Felicija Kancler
Nik Ber

+ Marjana Kunstka, Volkmerjeva ul. 10
+ Maksimilijan Kodrič, Ob železnici
+ p. Janez Kmetec, Minoritski trg 1
+ Neža Bombek, Spuhlja
+ Marija Forstnarič, Spuhlja

•

3. septembra bo redna seja
župnijskega pastoralnega
sveta. Seja se bo začela po
večerni sv. maši.

•

Katehetsko nedeljo bomo
praznovali v nedeljo, 23.
septembra.

•

24. septembra bo redno
srečanje članov župnijske
Karitas. Začetek bo po maši
ob 19. uri.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
➢ sveti krst je prejela:
Maša Zavec, Cesta k Dravi 3c, Duplek
Jernej Kekec, Nova vas pri Ptuju 69
Filip Vidovič, Anželova 27

➢ cerkveno sta se poročila:
Tjaša Zelič in Grega Zavec, Cesta k Dravi
3c, Duplek

Maja Pukšič in Simon Zamuda, Kicar 49
a

➢ cerkveno smo pokopali:
+ Leopolda Berghausa, Žabjak 37
+ Jožefo Krajnc, Potrčeva 22
+ Marjana Kokota, Trubarjeva 13
+ Marijo Muršec, Kraigherjeva 15
+ Miroslava Bizjaka, Obrtniška 2
+ Elizabeto Brmež, Žabjak 12 a

V ponedeljek 10. septembra ob 19.
uri ima sejo župnijsko pastoralni
svet.
Skupina Vera in luč ima srečanje v
nedeljo 16. septembra ob 15. uri v
dvorani pri sv. Ožbaltu.
Gospodarski svet ima srečanje v
ponedeljek 3. septembra ob 19,30.
Karitas sv. Ožbalta ima srečanje v
torek 18. septembra po sveti maši.
Voditelji skupin imajo srečanje 17.
septembra ob 20. uri.
Hvala za čiščenje v mesecu avgustu.
V septembru pa za cerkev sv.
Ožbalta skrbi ga. Marina
Kramberger, za sv. Leopolda pa ga.
Lizika Rašl in Natalija Šenkiš.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
➢ sveti krst so prejeli:
Nika Kolarič, Vrhole pri Laporju 24
Eva Skuber, Volkmerjeva 24
Bor Rižnar, Moškajnci 105

➢ cerkveno so se poročili:
- Marko Klarič in Mojca Lorenčič, Vrhole
pri Laporju 24

- Kristjan Markež, Mestni Vrh 102a in
Maruša Žagar, Volkmerjeva 23

- Mitja Vučkovič, Kicar 50a in Anja
Kostanjevec, Dravska ulica 28
- Denis Resman in Janja Šrajner,
Podlehnika 6a

➢ cerkveno smo pokopali:
+ Draga Vrabca, Maistrova 45
+ Ido Cafuta, Slovenski trg 11
+ Rozo Hrenko, Mestni Vrh 63

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH 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.
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.
Vabljeni, da se držimo zaobljube naših prednikov, ki so se v stiski zatekli k nebeški Materi.
Kdor ne bo mogel iti peš, ima na razpolago avtobus, ki bo peljal po sledečem razporedu:
7.30 iz Dornave
7.45 Podvinci
7.50 Leopold
8.00 Železnišča
8.10 Vinarski trg
8.25 Sveti Rok
Avtobus se bo vračal ob 12.30 s Ptujske Gore

VIKTORINOV VEČER
Naše mesto ima razgibano zgodvino, ki se je vsako leto spominjamo tudi s križevim potom
mesta Ptuja. Ena izmed postaj spominja na septembrske dogodke leta 1908, ko je prihajalo
do nacionalistično obarvanih izgredov. Več o tem nam bo na tokratnem Viktorinovem
večeru spregovoril zgodovinar Jurij Pavel Emeršič, in sicer v petek, 21. septembra ob
19.30 v refektoriju minoriskega samostana. Lepo vabljeni!
Uradne ure v pisarni župnije:
o 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
o 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
o 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

