JULIJ 2018

BESEDA NOVOMAŠNIKA

Sem p. Vladimir Rufin Predikaka.
Prihajam iz Grajene, župnija sveti
Jurij na Ptuju. Osnovno šolo sem
obiskoval na Grajeni. Po srednji
tehnični šoli sem se zaposlil. Ves čas
pa sem iskal smisel svojega življenja
in ugotovil, da me delo, ki sem ga
opravljal, v globini ne izpolnjuje in da
je moje življenjsko poslanstvo drugje.
Ob opazovanju mašnika, kako daruje sveto mašo, sem začutil notranji
vzgib, da bi tudi jaz postal duhovnik. Spraševal sem se, če sem res
primeren za tako veliko poslanstvo, še posebej zato, ker sem Jezusa za
nekaj časa postavil pred vrata svojega srca. Tako sem o duhovništvu le
premišljeval in misel nanj nosil v svojem srcu. Milost, da sem zmogel
narediti velik korak naprej v tej smeri, sem prejel ob smrtni postelji
svojega očeta, ko sem ga še zadnjič objel z besedami, ki so ga pospremile
v grob: »Jaz bom duhovnik!« Na začetku sem se izrecno videl kot
škofijski duhovnik, v drugem letniku ob duhovnih vajah v tišini pa sem
začutil klic v redovno življenje.
Poslanstvo duhovnika bi lahko strnil v besede Male Terezije : »Moj
poklic je ljubezen«. V prvi vrsti kot redovnik in duhovnik poklican k
rodovitni ljubezni, ki se v polnosti razdaja. Prav tako bom oznanjal
veselo novico – Evangelij, ljudem , ki še ne poznajo Jezusa, oz. so se
oddaljili od Njega, moje poslanstvo bo, da bom z Božjo pomočjo zbiral
vernike in jih vodil k Očetu.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
V JUNIJU 2018

___________________________________________

➢ sveti krst so prejeli:
Mark Arsić, Kvedrova 1
Žan Korez, Osojnikova c. 9
Filip Vtič, Cankarjeva 5
Vanessa Ožinger Vidovič, Hrastovec
99, Zavrč
Kim Kostanjevec, Seliškarjeva 9
Oskar Žumbar, Belšakova 32
Ota Muhič, Bresnica 20 b, Podgorci

• Od nedelje, 1. julija pa do
nedelje, 26. avgusta, bodo nedeljske
svete maše v kloštru ob: 7.00, 9.00 in
19.00 ter pri Roku ob 8.00 uri. Maše
ob 10.30 uri ne bo.
• V juliju skrbijo za urejenost
cerkve verniki iz mesta in Brega.
Vernikom iz Budine se zahvaljujemo
za opravljeno delo v preteklem
mesecu.

➢ cerkveno smo pokopali:
+ Marijo Bolcar, Spuhlja 50
➢ cerkveno so se poročili:
Rakuša Anja in Muhič Mitja,
Bresnica 20 b, Podgorci
Kampl Inis in Arsić Jura, Kvedrova 1

______________________________________________________

Uradne ure v župnijski pisarni:
vsak dan po jutranji in večerni sveti
maši ter v ponedeljek in petek od 10.
do 12. ure. Tel. 059 073 00

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
V JUNIJU 2018
➢ sveti krst sta prejela:
Sia Pernat, Stanošina 8 a , Podlehnik
Gal Kiseljak, Krčevina pri Vurberku 58 a
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Marijo Lesjak, Rabelčja vas 36
+ Kristino Glažar, Ul. 5. prek. 6
+ Alojzijo Čeh, Podvinci 75
+ Zlatka Veseljaka, Žabjak 23a
+ Franca Vrtačnika, Kicar 174
+ Janeza Petka, Ul. Lackove čete 9
+ Živko Hodnik, CMD 19
➢ cerkveno sta se poročila:
Daniela Kolednik in Aleš Celcar iz
Gradišča 104 Cirkulane
____________________________________________

• V nedeljo, 5. avgusta, bomo
praznovali župnijskega zavetnika sv.
Ožbalta. Slovesna sveta maša bo ob
10.00 uri, ki jo bo vodil kapucin p.
Klemen Verdev, letošnji zlatomašnik.
Pri sv. Leopoldu, ta dan, svete maše
ne bo.
• Hvala za čiščenje v mesecu juniju.
V juliju pa za cerkev sv. Ožbalta skrbi
ga. Jožica Habjanič, za sv. Leopolda
pa ga. Cvetka Grabar.
_____________________________
Uradne ure v župnijski pisarni:
ponedeljek, sreda, četrtek in petek
od 9. do 13. ure in v ponedeljek od
17. do 18. ure. Tel. 02/771 84 41

župnija Ptuj – SV. JURIJ
V JUNIJU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Ana Krescencija Žontar, ulica Vide
Alič 13
Lisa Bauman
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Veroniko Mohorko, Potrčeva c. 58
+ Albino Kukovec, Orešje 149
Marto Baklan, Prešernova 23a
➢ cerkveno sta se poročila:
Kostanjevec Klavdija in Huzjak Aleš,
Vičeva 99

______________________
Uradne ure v župnijski pisarni:
po vsaki maši ter v ponedeljek od
10.30 do 12. ure in v petek od 16. do
17. ure. tel. 031 331 055

SKUPNA OZNANILA VSEH TREH ŽUPNIJ
NOVA MAŠA
p. VLADIMIRJA RUFINA PREDIKAKE
Naše župnije se letos veselijo novomašnika
p. Vladimirja. Bližajoča se nova maša je
slavje za celotno Cerkev, na poseben način,
pa za naša župnijska občestva, ki naj bi se ob
tej priložnosti med seboj še bolj povezalo,
pa ne samo v organizacijskih pripravah,
ampak
predvsem
v
medsebojni
povezanosti, veselju in hvaležnosti Bogu za
novomašnika.
V četrtek, 12. julija, začenjamo s tridnevno
duhovno pripravo na novo mašo. Vsak dan
bo, ob 19. 00 uri bo v cerkvi sv. Jurija, sveta maša, med tem bo tudi
priložnost za sveto spoved. V soboto, 13. julija bo ob 19.00 uri sprejem
novomašnika nato sledi sveta maša. Te tri dni v kloštru in pri sv. Ožbaltu
ne bo večernih svetih maš.
Slovesnost nove maše, bo v nedeljo, 15. julija ob 10.00 uri, v cerkvi sv.
Jurija (Proštija). Po slovesnosti nove maše bomo v procesiji krenili na
dvorišče samostana sv. Petra in Pavla in tam nadaljevali s kosilom in
druženjem. Na kosilo smo vabljeni vsi verniki, tako, da ne kuhajte doma!

ANINA NEDELJA
V nedeljo, 29. julija, je Anina nedelja. Vabljeni k sv. Ani v Haloze, kjer bo ob
8.00 uri sveta maša, pri kateri sodeluje pevski zbor župnije sv. Petra in
Pavla.

PRIDI in POGLEJ
Romarski dom v Olimju, od 19. do 24. avgusta 2018, odpira vrata fantom,
ki bi radi od blizu spoznali redovno življenje Frančiškovih bratov minoritov.
Bratje minoriti bi radi vsem, ki čutite v sebi duhovni poklic – duhovnika ali
redovnega brata, to malo lučko, ki gori v vaših srcih, razplamteli, da bi
spoznali, da je življenje z Bogom lepo in srečno. Z nami boste živeli, delali
in molili. Vabljeni!

KRIŠTOFOVA NEDELJA
V nedeljo, 22. julija, je Krištofova nedelja. Po vseh mašah bomo
blagoslovili voznike in avtomobile. Pri izhodu iz cerkve, boste dobili nalepko
za vozila z molitvijo za srečno vožnjo. Nabirka pri mašah bo namenjena za
nakup vozil, ki jih potrebujejo slovenski misijonarji.

ORATORIJ PTUJ
Oratorij za mesto Ptuj bo potekal od 20.
do 24. avgusta 2018, pod geslom: »Le
eno je potrebno«. Glavni junak
letošnjega oratorija bo Friderik Irenej
Baraga. Bil je veliki misijonar in škof med
Indijanci Severne Amerike 19. stoletja.
Bil je duhovnik, sodobnik Antona
Martina Slomška, Franceta Prešerna in
Janeza Boska, ki je kot kaplan v Metliki
doživel močan klic k misijonarjenju med
Indijanci. Prijavnice najdete v župnijskih
cerkvah na Ptuju in pa na FB strani:
oratorij Ptuj.
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel
Odgovarja: p. Janez Kmetec, župnik moderator, Minoritski trg 1, SI - Ptuj, tel: 059 073
000, www.kloster.si

