•V petek 8. marca bo ob 19. uri v refektoriju minoritskega
samostana na Ptuju literarno - glasbeni viktorinov večer z Dragico
Šteh ob izidu knjige Čez leto dni.

MAREC 2019

•V petek 29. marca bo ob 19. uri, v refektoriju minoritskega
samostana na Ptuju viktorinov večer ob 1950 letnici prve pisne
omembe Ptuja.
Predaval bo p. dr. Miran Špelič na temo Viktorin - Hieronimov
predhodnik.
•V soboto 23. marca župnija sv.
Ožbalta pripravlja
7. svetopisemski dan. Začetek
branja bo ob 14. uri v cerkvi sv.
Ožbalta. Branje Svetega pisma
bo potekalo do 18. ure, ko bo
zaključna sveta maša. Vabljeni , pridete in prisluhnete.
•V nedeljo, 24. marca ob 16. uri bomo imeli 7. križev pot mesta
Ptuja, v katerega smo vključene vse tri ptujske župnije. Namen
križevega pota mesta Ptuj je, da se predvsem v postnem času
spomnimo na dogodke ob katerih je mesto trpelo. Tako se bomo
ob 16. uri zbrali v cerkvi sv. Jurija in se podali po ptujskih ulicah.
Ustavili se bomo na štirinajstih postajah in se spominjali ob
prebiranju dogodkov na mučeništvo sv. Viktorina, osvajanja
Turkov, požarov, povodni,ne edinosti ob vstopu protestantskega
gibanja, Jožefinske reforme, trpljenja meščanov v 2. sv. vojni,
nemškuterskih pritiskov na slovenski narod, izgona judov, kuge,
porušitev Minoritskega samostana,…. Križev pot bomo zaključili v
Minoritskem samostanu.
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
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
www.ozbaltptuj.com, www.kloster.si, www.prostija-ptuj.si
Odgovarja: br. Andrej Feguš, župnik moderator, Minoritski trg 1, Ptuj, 031 331 055

MOJ POSTNI ČAS
Vsako leto nam Bog podari čas milosti. Dobro je, če sprejmemo ta dar z
vso resnostjo. Bog nam želi pri našem prizadevanju za notranje
očiščevanje in pri osebnem zorenju pomagati.
Tudi Cerkev nam ponuja pomoč. V izbranih odlomkih Svetega pisma, v
prilagojenih besedilih za postni čas, raznih oblikah križevega pota, pri
bogoslužju in seveda dobimo pomoč tudi pri zakramentu svete spovedi.
Nepogrešljiva je skupna in osebna molitev. Pogovor z Bogom. Ko Bogu
povem vse o meni in mojem življenju, o mojem veselju, žalosti, ljubezni,
bolečini, upanju … me to povezuje z Njim.
A postni čas naj ne bo le čas odpovedi.
Naj bo tudi čas miru, odmika,
počivanja v Božjem zavetju,
prepuščanju Božji bližini. Do tega naj
nam naša odpoved pomaga. Naj ne bo
sama sebi namen.
Ko se bomo približevali velikemu
tednu, trpimo skupaj z Gospodom in ljudmi, ki jih nadlegujejo preizkušnje.
Vzamimo ta čas kot priložnost, da se soočimo s samim seboj, da bomo
zmogli razumeti bližnje. Hkrat nam vsako spoznanje o sebi odpira pogled
na pravi pomen in smisel našega življenja. Le tako bomo skupaj z
Gospodom zmagovalno in veselo vstali v velikonočno jutro.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 cerkveno smo pokopali:
Antona Jerenka, Spolenjakova
Marijo Klinc, Spuhlja
Marijo Korošec, Čučkova ul.

Oznanila
• 10. marec – maša s sodelovanjem
otrok
• 13. marec - celodnevno češčenje
pri sv. Roku
• 14. marec – celodnevno češčenje v
kloštru
• 16. marec – srečanje zakonske
skupine Pavel

• 17. marec – srečanje OFS
• 23. marec – zahvalna maša ob 25.
letnici zakonske skupine Peter
Skala
• 24. marec – sestanek za starše
prvoobhajancev
• 24. marec – maša s sodelovanjem
otrok
• 1. april – redna seja ŽPS
• Cerkev v mesecu marcu čistijo
farani iz mesta in Brega.
• Pobožnost križevega pota: vsak
petek pol ure pred mašo in ob
nedeljah po deveti maši.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 cerkveno smo pokopali:
Angelo Emeršič iz Rimske ploščadi
Emilijo Kostanjevec iz Potrčeve ceste
Ivana Meška iz Kraigherjeve ulice

Oznanila
• Ministranti imajo srečanje v
soboto, 9. marca od 8,30 v jedilnici
pri Ožbaltu.
• Zakonska skupina Viktorin ima
srečanje v petek 8. marca, skupina
Leopold pa v soboto 9. marca, obe
skupini začneta ob 20. uri.
• Skupina Vera in luč ima srečanje v
nedeljo 10. marca ob 15 uri.
• V ponedeljek, 11. marca ob 19.uri
ima srečanje ŽPS.

• Člani OFS, imajo srečanje v nedeljo
17. marca po jutranji maši.
• V ponedeljek, 18. marca ob 19. uri
imajo srečanje člani Karitas.
• Otroški zborček ima vaje 3. in 17.
marca ob 9. uri pri sv. Leopoldu.
• V nedeljo, 24. marca sodelujejo pri
sv. maši veroučenci 3. triade pri
Ožbaltu in Leopoldu.
• Križev pot bomo v postnem času
imeli vsak petek ob 18. uri in vsako
nedeljo ob 8. uri, kjer bodo
sodelovale razne skupine.
• V mesecu marcu za čiščenje sv.
Ožbalta skrbi ga. Milica Zelenko, s
sodelavci, za sv. Leopolda pa ga.
Jožica Ciglar prav tako s sodelavci.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
 cerkveno smo pokopali:
Avgusta Žumra iz Orešja 149
Julijo Domajnko iz
Janeza Čeha iz
Ivana Laha iz Grajene 24

Oznanila
• Na pepelnično sredo, 5.marca bo
sv. maša ob 18. uri.
• Križev pot bomo imeli v postnem
času vsak petek ob 18.30 uri.
Razpored sodelovanja skupin pri
križevem potu je na oglasni deski.
• Proštijska župnijska Karitas ima
svoje srečanje v sredo 6. marca ob
17. uri.

• Duhovne vaje za birmance bomo
imeli v soboto, 9. marca, za
prvoobhajance pa v soboto, 16.
marca s pričetkom ob 10. uri.
• Roditeljski sestanki za starše vero
učencev bodo v mesecu marcu po
naslednjem razporedu: v nedeljo,
17. marca za prvo triado, v nedeljo,
24. marca za drugo triado in v
nedeljo, 31. marca za tretjo triado.
• V torek, 18. marca, na Jožefovo bo
sv. maša ob 18. uri.
• Materinski dan bomo obhajali v
nedeljo, 24. marca pri 10. sv. maši.

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
•Ta ponedeljek in torek, 4. in 5. marca zaradi pustnega rajanja ni
verouka.
•V torek, 5. marca se bo začel letošnji seminar nove evangelizacije
pod naslovom “pokrstna pastorala”. Odvijal se bo v dvorani
minoritskega samostana na Ptuju, vsak torek ob 19. uri.
- Prvo srečanje nosi naslov “spreobrnjenje v Svetem Duhu –
katehumenat in krst”. Nagovoril nas bo p. Danilo Holc.
- Drugo srečanje, 12. marca, bo potekalo na temo
“zaznamovani s Svetim Duhom”. Vodil ga bo g. Damjan
Mlinarič.
- Tretje srečanje, 19. marca, bo namenjeno razmišljanju o
“Jezusu, ki nas vzgaja v Svetem Duhu”. Predavatelj bo g.
Franček Bertolini.
- Četrto srečanje, 26. marca, bosta oblikovala Vilma in Dani
Sitar z razmiljanjem o “starših in posredovanju vere”.

