DECEMBER 2019

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
Naše bolnike in ostarele bomo pred prazniki obiskali v petek, 20. decembra.
Spovedovanje pred božičem bomo imeli pri sv. Ožbaltu v petek 20. decembra.
Ob 17.30 spokorno bogoslužje in možnost za spoved , v Proštiji 23. decembra
ob 18. uri, v Kloštru bo priložnost za sv. spoved vsak dan od četrtka, 19.
decembra od 9. do 11. ure in od 16. do 19. ure vključno do 24. decembra.
V nedeljo, 15. decembra bo ob 18.30 v refektoriju minoritskega samostana
viktorinov večer, na katerem bo p. Branko Cestnik predstavil svoj roman Sonce
Petovione, ki govori o antični zgodovini našega mesta. Poje zbor sv. Viktorina.
Skavti bodo v nedeljo 22. decembra prinesli v ptujske župnije Luč miru iz
Betlehema in sicer: k sv. Ožbaltu ob 8.30, k sv. Juriju in k sv. Leopoldu ob 10.
uri v Klošter ob 10.30 uri.
Tudi letos bomo blagoslavljali domove. Prijavite se lahko v eni od župnijskih
pisarn ali pri katerem od patrov osebno.
Mešani komorni zbor ljubljanski madrigalisti z dirigentko Klaro Maljuga vabi
na koncertni večer Veni Domine v petek, 13. decembra 2019, ob 19. uri, v cerkvi
Sv. Jurija na Ptuju.
Na božič, 25. decembra, bo ob 19. uri imela skupina Infinitus – zbor in orkester
naše mladine božični koncert. Koncert bo v proštijski cerkvi.
Trikraljevska akcija otrok bo letos potekala, v župniji sv. Petra in Pavla v
četrtek, 26. decembra, v župniji sv. Ožbalta in sv. Jurija pa v soboto, 4.
januarja.

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. 059 073 000

ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9. do 13. ure in v ponedeljek od 17. do
18. ure. Tel. 02/771 84 41
Sv. Ožbalt -

- po vsaki maši in v petek od 16. do 17. ure. Tel. 031 331 055
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel
www.ozbaltptuj.com, www.kloster.si, www.prostija-ptuj.si
Odgovarja: br. Andrej Feguš, župnik moderator, Minoritski trg 1, Ptuj, 031 331 055
Sv. Jurij

Spoštovani bratje in sestre!
Začeli smo advent. Adventni čas je čas pred
božičem in je v bogoslužju namenjen
pričakovanju Jezusovega prihoda oziroma
rojstva. Izraz se uporablja zlasti v krščanstvu,
marsikje po Evropi in Ameriki pa izraz
uporabljajo tudi neverujoči.
Ta mesec katoliška Cerkev 8.
decembra
praznuje
slovesni
praznik
brezmadežnega spočetja device Marije.
Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor
vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v
zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da
postane Božja Mati, pa je bila obvarovana
madeža izvirnega greha in je bila vse od
spočetja deležna posvečujoče milosti. Bog je
zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od
samega začetka svojega bivanja čista in brez madeža.
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in
vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na
Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in
priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, se pravi
brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni
greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča
milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako
da lahko na novo zaživi odrešeno življenje.

Vabim vas, da bi advent preživeli z Devico Marijo. Ta čas nam bolj kot
katerokoli drugo obdobje bogoslužnega leta ponuja izvrstno priložnost, da se ji
približamo. Eden izmed preprostejših načinov za to je, da si živo predstavljamo
zadnje tedne Marijine nosečnosti in jo spremljamo ter premišljujemo, o čem je
morda ona razmišljala v tistem obdobju svojega življenja. Ta vaja nam tudi
odlično ponazarja osrednjo duhovno resnico: bližje, kot smo Mariji, bližje smo
tudi Jezusu. Marija Jezusa nosi pod svojim srcem, zatorej več časa preživimo z
njo, več časa preživimo z Jezusom.
Pojdimo k Mariji. Posvetimo ji svoj advent. Naj bodo vsaka misel, beseda
in dejanje v tem svetem času posvečeni Mariji; in potem, na blagoslovljeno
božično jutro, nam bo svoje Dete sama položila v naročje; ne, še bolje, položila
ga bo, da bo počival v našem srcu; On pa je tako poslušen svoji ljubi Materi, da
se ne bo nikoli premaknil iz srca, v katerega ga je položila, razen če ga bo sama
odpeljala stran. Mi pa je gotovo ne bomo spodbujali, naj to stori?
Marija neutrudno prosi za svoje ljudstvo, kot je prosila v tistem
blagoslovljenem adventu, ko je Bog vzel meso od njenega mesa in kost od njene
kosti. Pokleknimo zdaj pred njo, tako kot bi pokleknili tedaj, in jo prosimo, naj
pri Jezusu posreduje za nas, da bi On resnično postal naša luč in da nikoli ne bi
postali del množice, ki raje živi v temi.
Ko se pripravljamo na božič, premislimo, na kakšen način lahko
poglobimo svoj odnos z našo duhovno materjo, kako se ji lahko približamo, da
bi se še bolj približali Jezusu.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 cerkveno smo pokopali:
Kristino Petrovič iz Podvincev
Franca Klingerja iz Podvincev
Alojza Zelenika iz Natašine poti
Antona Krajnca iz Rabelčje vasi
Marijo Sluga iz Arbajterjeve ulice
Oznanila
V ponedeljek, 9. decembra bo ob
19. uri srečanje ŽPS.
• V sredo, 11. decembra bo ob 18.uri
srečanje za starše birmancev.
• Spoved prvoobhajancev bo v
soboto 14. decembra od 9. do 12.
ure. Povezano bo z oratorijskim
dnevom, na katerega so povabljeni
otroci prve triade.
• V nedeljo, 15. decembra bo
celodnevno češčenje. Po jutranji
maši bo izpostavljeno Najsvetejše.

•

•

•

•
•

Molitev bo vodila zakonska skupina
Frančišek.
- ob 13.uri Frančiškova družina,
- ob 14. uri Karitas,
- ob 15. uri molitvena skupina
- ob 16. uri ŽPS
Ob 17.uri bo zaključek
celodnevnega češčenja. Slovesnost
bo vodil p. Damjan Tikvič.
V nedeljo 15. decembra bodo pri
sveti maši ob 10. uri sodelovali
otroci 2. triade. Vabljeni otroci in
njihovi starši.
V torek, 17. decembra ob 19.uri
imajo srečanje člani Karitas.
Za čiščenje cerkve sv. Ožbalta v
decembru skrbi ga. Mojca Žirovnič,
za sv. Leopolda pa ga. Anica
Mlakar.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 sveti krst sta prejeli:
Karba Maja
Rakuša Anastazija
 cerkveno smo pokopali:
Blaževič Vladimirja iz Min. trga
Zajšek Elizabeto iz Mlinske ceste

•
•

•
•

•

•

10. 12. ob 19. uri advetno srečanje
za starše veoručencev – gost g.
Ciril Čuš.
Od 17. do 23. 12. ob 18. uri
božična osem dnevnica. Sodelujejo
birmanci, vse veroučne skupine in
župnijske skupine.

•

25. 12. ob 10.30 pri maši blagoslov
otrok.
26. 12. Koledniki bodo obiskali
vaše domove in zbirali denar za
misijone.
7. 12. srečanje ministrantov in
otroškega pevskega zbora.
31. 12 ob 18. uri zahvalna sv.
maša.
V mesecu decembru vabljeni čistit
cerkev dobri ljudje iz Spuhlje, da jo
bomo lepo očistili in pripravili za
praznike.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
•

 sveti krst je prejela:
Ajda Jurilj
•

 cerkveno smo pokopali:
Luka Vindiša iz Placarja 43f
•
•

Oznanila
V soboto, 21. decembra bodo imeli
ob 18. uri naši prvoobhajanci prvo
spoved.

V četrtek, 26. decembra na
Štefanovobomo imeli pri sv. maši
ob 7.30 blagoslov vode.
V petek, 27. decembra na Janžovo
bomo imeli pri sv. maši ob 7.30 uri
blagoslov vina.
V torek, 31. decembra bomo imeli
ob 18. uri zahvalno mašo.

