SEPTEMBER 2020

KAKO NAPREJ
Smo v obdobju, ko po televiziji, radiu ali spletu gledamo različne
odzive ljudi na situacijo, v kateri smo se znašli od sredine marca.
Nevidna nevarnost, ki je lahko celo smrtna, se je prikradla med
ljudi po vsem svetu. Zanimivo nas je opazovati. Nekateri so
pazljivi, zaskrbljeni, izčrpani zaradi
narave
dela
(zdravstveni delavci, prodajalke,
snažilke,
policija
…), drugi zamahnejo z roko in se
zatekajo v razne
teorije zarote. Vse bolj
glasni
so
ljudje, ki jim je malo mar za
zdravstveno
šibkejše ljudi v naši družbi.
Po Evropi
na deset tisoče ljudi na cestah s
transparenti v en
glas kriči, da je protiustavno in da
so kršene njihove
pravice, kar vlade po vsem svetu
zahtevajo: nositi maske, paziti
na higieno in držati varnostno
razdaljo med seboj. Res je,
za marsikoga ti ukrepi
predstavljajo težave. Tudi
eksistencialne. Pa vendar
smo dolžni upoštevati
nasvete zdravniške stroke.

To velja še bolj za kristjana, ki ne more zamahniti z roko vedoč,
da lahko nekomu z neodgovornim vedenjem uniči življenje, ki
mu ga je Bog podaril. Ob navalu skušnjav sebičnosti se
spomnimo Jezusovih besed: »To vam naročam, da se ljubite med
seboj!« (Jn 15,17)
Tudi kristjani, in verniki drugih veroizpovedi, smo krepko
občutili posledice virusa Covid 19. Dolgo so bili bogoslužni
prostori zaprti. Celo v času največjega krščanskega praznika. Če
pogledamo z druge strani pa vidimo, da smo v tem obdobju imeli
več časa za družino, za molitev, za branje dobre knjige, za
razmišljanje o svojem življenju, odnosu do ljudi in do Boga. In
za poglobitev odnosa do Boga.
Začenja se novo veroučno leto. V razredih bomo morali
upoštevati navodila zdravstvene stroke in se prilagoditi novim
razmeram. Slovenski škofje so poslali 4 modele, po katerih bomo
(glede na zdravstvo situacijo in možnosti posameznih župnij) v
letošnjem katehetskem letu izvajali verouk: Redna tedenska
srečanja v župniji, mesečna srečanja katehetske skupine,
družinska kateheza in kateheza na daljavo.
Kristjan nima razloga za obup, tudi ko je težko. Jezus je obljubil,
da bo z nami vse dni do konca sveta. Tudi v obdobju bolezni,
nevarnosti, strahu … z nami je! Povejmo mu svoje skrbi. Rad bo
prisluhnil in pomagal. Zaupajmo mu in bodimo dobri drug do
drugega.
župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
➢ sveti krst so prejeli:
Pia Petek
Gašper Miložič
Mia Lozinšek

➢ cerkveno smo pokopali:
Marija Vidovič iz Trajanove ul.
Gertruda Lukman iz Dunaja
Marjan Vincenc Podgoršek
iz Belšakove ul.

➢ cerkveno sta se poročila:
Marija Gabrovec in
Andreas Kostanjevec
Dušanka Milošič in Matjaž
Petek
Karmen Stanet in Marjan
Gril

Oznanila
7. 9. – seja ŽPS
20. 9. – srečanje članov OFS
20. 9. – ob 18. uri medugorski
program
Cerkev čistijo farani iz mesta – vsak
petek ob 9. uri.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
➢ sveti krst so prejeli:
Lia-Živa Mulec
Hana Zavec
Petra Ranfl
Kimi Jurgec
Lejla Gašparič
➢ cerkveno smo pokopali:
Vero Mrđen iz Levstikove poti
Poldija Furmana iz Rimske
ploščadi

Oznanila:
• Člani ŽPS imajo srečanje v
ponedeljek, 14. 9. ob 19.
uri.
• V nedeljo, 27. septembra ob
10. uri bo pri sv. Leopoldu
prvo sveto obhajilo .
• V mesecu septembru skrbi
za cerkev sv. Ožbalta ga.
Marina Kramberger, za sv.
Leopolda pa ga. Lizika Rašl

Srečka Klinca iz Kicarja

župnija Ptuj – SV. JURIJ
➢ sveti krst so prejeli:
Tara Feguš
Jaša Vidovič
Kaja Krajnc
Florjan Domiter
Mia Kornik
Martin Robnik
Neo Matjašič
Zala Lorber

➢ cerkveno smo pokopali:
Frančiško Čeh iz Vičave
Štefana Vidoviča iz Mestnega Vrha
➢ cerkveno sta se poročila:
Mojca Emeršič in Marjan
Satler
Špela Sirk in Gregor
Škorjanc

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
Ptujska gora

V nedeljo, 13. septembra 2020, bo naše zaobljubno romanje na Ptujsko
Goro. Ob 6. uri bo pri Marijinem stebru na Minoritskem trgu blagoslov
tistih romarjev, ki boste šli peš. Nato gremo po poti čez most, mimo Roka
po glavni cesti proti Ptujski Gori. Ob 9.00 uri bo molitvena ura in ob 10.00
uri naša zaobljubna romarska maša. Kdor ne bo mogel iti peš ali z osebnim
prevozom, ima na razpolago avtobus, ki bo peljal po sledečem razporedu:
7.30 krožišče pri dornavski šoli, 8.00h železniška postaja na
Ptuju; 8.10h Vinarski trg in 8.25h Sveti Rok. Avtobus se bo vračal ob 12.
uri s Ptujske Gore. Lepo vabljeni na romanje!
Začetek verouka

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra. Vpis bo v tem
tednu potekal prvo uro verouka za posamezen razred. Na Ptuju smo se
odločili, da bo verouk tudi v tem času potekal tedensko. Pazili bomo, da se
bodo upoštevali vsi potrebni ukrepi in prosimo tudi za sodelovanje
veroučencev in staršev.
Birmo

bomo imeli 3. oktobra, ob 10. uri pri sv. Leopoldu Mandiću. Priprava bo
potekala, po dogovoru z birmanci, ob koncih tedna do birme. Srečanje z
birmovalcem bo v petek, 2. oktobra ob 18.30 uri v cerkvi sv. Leopolda
Mandića.
Tridnevnica ob Frančiškovem

Naš p. Janez Šamperl bo v petek, na prvi dan tridnevnice ob prazniku sv.
Frančiška, v Klošterski cerkvi, obhajal 40. letnico duhovništva. Drugo
večer bomo tridnevnico obhalali v proštijski cerkvi, sam praznik pa pri sv.
Ožbaltu. Vsako večer se bo praznovanje začelo ob 19. uri.
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

