OKTOBER 2020

ROŽNI VENEC IN FRANČIŠEK
Dragi bratje in sestre Ptujskih župnij, vstopili smo v mesecu
rožnega venca. V tem mesecu oktobru častimo našo nebeško mater Marijo
in se k njej zatekamo v molitvi rožnega venca. Naj nas sprejme pod njenim
plaščem in naj nas varuje pred vsakršnim zlom. V tem času posebej
prosimo, da bomo obvarovani in rešeni pandemije korona virusa.
V tem mesecu obhajamo god sv. Frančiška Asiškega. Manjši bratje in
sestre ga slovesno praznujemo vsako leto s tridnevjem. Sveti Frančišek nas
tudi danes nagovarja z novostjo in svežino svoje svetosti. Sveti Frančišek
je k ljudem prihajal ponižen, majhne in ubog. Njegov zgled je bil Kristus,
nad katerim je bil očaran.
Jezusova ponižnost je prevzela Frančiška,
ki je pogosto vzklikal: »Poglejte, bratje,
Božjo ponižnost!« pristna ponižnost
zahteva izjemno pogumno srce; srce
osvobojeno strahu in pripravno za
požrtvovalno ljubezen. Ponižnost je neke
vrste pogoj, da lahko sprejmemo Božje
skrivnosti. Jezus sam pravi: »Slavim te,
Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to
prikril modrim in razumnim, razodel pa
malim« (M 11,25).
Frančiškov Jezus je Bog, ki je postal
manjši. Hoja za Kristusom – manjšim je v
tem, da tudi sam postaneš manjši,

pripravljen po njegovem zgledu umivate drugim noge. Biti manjši je za
Frančiška isti način življenja, kakršnega so živeli Jezus, njegova mati
Marija in njegovi učenci. Jezusova majhnost daje smisel naši majhnosti.
Majhnost je srčika vere. Bodimo tudi mi manjši, da nas lahko Bog na
svojih rokah nosil kot majhnega otroka. Tako je nosil tudi sv. Frančiška.
V svetem Frančišku imamo potrpežljiv zgled življenja v uboštvu in
ljubezni do ubogih. Kot sv. Frančiška lahko tudi nas ubogi naučijo, kako
naj dosledneje živimo vero.
Dragi bratje in sestre, naj vas Gospod napolni z močjo svoje ljubezni, naj
vas napolni z mirom in svetlobo vere, da boste kot sv. Frančišek postali žarki
Božje ljubezni in da boste lahko z vso močjo in svežino živeli kot ponižni
manjši božji otroci. Naj vas pri tem spremlja in blagoslavlja usmiljeni in
dobro Bog!

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
➢ sveti krst sta prejela:
Luka Šegula
Lian Prevolšek
➢ cerkveno smo pokopali:
Marjana Vincenca
Podgorška iz Belšakove ul.
Marijo Temnet iz Spuhlje
Adolfa Simoniča Ob Rogoznici
Ignaca Tekmeca iz Spuhlje

Oznanila
5. 10. – seja ŽPS
11. 10. – predstavitev kandidatov za
sveto birmo
26. 10. – seja članov ŽK
ZBIRCA – letos ne bo več običajne
zbirce. Le redki še delate na
kmetijskih zemljiščih in tako tudi
nimate več domačih pridelkov.
Nekateri med letom pridno prinašate
v samostan vaše pridelke in hrano.
Hvala. Kdor ima in želi darovati, se
bomo z veseljem oglasili, če nas
boste obvestili.
V septembru cerkev čistijo farani iz
Spuhlje.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
➢ sveti krst je prejel:
Žak Robar

➢ cerkveno smo pokopali:
Janeza Kuharja iz Podvincev.
Štefana Kodriča iz Podvincev
Frančiško Levičnik iz Kajuhove

➢ cerkveno sta se poročila:
Vesna Plohl in Dejan Robar
Sara Munda in Tadej Zorec

•

Člani naše župnijske Karitas
bodo imeli srečanje v torek
20. oktobra po večerni sveti
maši.

Oznanila
• Oktober je mesec rožnega
venca, zato bomo vsak
večer ob 18.15 razen ob
nedeljah v naši cerkvi
molili rožni venec. Lepo
vabljeni.

•

V mesecu oktobru čistijo
cerkev sv. Ožbalta ga.
Milica Zelenko z ekipi, sv.
Leopolda pa ga. Jožica
Ciglar z ekipo.

•

Zakonske skupine bodo v
mesecu oktobru začele z
rednimi mesečnimi srečanji.

•

Srečanje jubilantov bo 8.11
na zahvalno nedeljo v cerkvi
svetega Ožbalta.

•

V ponedeljek, 12.oktobra
ob 19. uri bo seja ŽPS.

•

V nedeljo, 18. oktobra se
bodo ob 10. uri pri sv.
Leopoldu predstavili letošnji
birmanci.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
➢ sveti krst so prejeli:
Naja Leben
Julijan Verač
Tim Murko
➢ cerkveno smo pokopali:
Janeza Dajčmana iz Na hribu.
Marjeto Kukovec iz Krčevine
pri Ptuju

➢ cerkveno sta se poročila:
Marko Krajnc in Barbara
Skledar
Oznanila
• Oktoberska pobožnost bo
vsak večer, razen nedelje,
ob 18. uri v naši cerkvi.
Lepo vabljeni.

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
VSI SVETI

Konec tega meseca bo že v znamenju spomina na naše pokojne. Kristjani
ne smemo izgubiti izpred oči, da se ta spomin začne s praznikom vseh
svetih. V ospredju je odrešenje in iz nje izhajajoča svetost. Ko se svetih

spominjamo, se spominjamo 6. resnice, da je
milost Božja za zveličanje potrebna.
Spominjamo se Božje dobrote do nas, ki se
lepo kaže v življenju svetnikov. Niso bili
popolni, grešniki kot ti in jaz, vzeli pa so
Ljubezen zares in se pustili odrešiti. To se je v
njihovih dejanjih poznalo. Gotovo najdemo
takih zgledov tudi med našimi predniki. Ne spominjamo se mrtvih ampak
tistih najbolj živih.
SPOMINI

Tako se bomo tudi letos spominjali naših dragih rajnih. Ko napišemo
njihovo ime na listek, ki bo nastavljen na vhodu v cerkev, izrazimo svoj
ponos in hvaležnost do njih. Vabljeni!
Skavti:

"Ptujski skavti začenjajo novo skavtsko leto. K vpisu vabijo nove člane, da
se jim pridružijo na prvem srečanju, ki bo v petek 9. 10. 2020. Začetek
skavtskega leta bodo imeli ločeno po starostnih skupinah:
- Otroci od 3. do 5. razreda OŠ bodo skupaj s svojimi starši začeli svoje
srečanje ob 19. uri pri sv. Leopoldu.
- Otroci od 6. razreda OŠ do 1. letnika SŠ bodo tudi s svojimi starši začeli
svoje srečanje ob 17.30 pri sv. Leopoldu.
Prvi dve starostni skupini bosta imeli na prvem srečanju sestanek za starše,
zato je udeležba staršev obvezna.
- Mladi od 2. letnika SŠ pa bodo svoje srečanje začeli sami ob 18. uri pri
sv. Ožbaltu.
Prosijo, da zraven prinesete tudi zaščitne maske.
Več informacij o skavtih na Ptuju lahko najdete na Facebook strani:
Ptujski skavti.
Vabljeni!"
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 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

