JUNIJ 2018

ČAS POČITNIC, ČAS ZA BOGA!
V prvem tednu junija, smo zaključili z
veroučnim letom. Otroci so dobili veroučna
BOG?
spričevala in tako veselo zakorakali v
SVETA MAŠA
veroučne počitnice, le tem, se bodo kmalu
DRUŽINSKA MOLITEV
pridružile še šolske počitnice. Za mnoge to
pomeni, da v kot ne pospravijo samo torb,
SVETO PISMO
zvezkov, katekizmov ampak tudi Boga. Oddih
od šole je za marsikoga, žal, tudi oddih od
Boga. Pa bi moralo biti ravno obratno. Če
skozi šolsko leto, zaradi toliko različnih
dejavnostih, služb, in mnogih drugih stvareh
(pomembnih in manj pomembnih), zmanjka
časa in težko najdemo kot družina čas za molitev, za nedeljsko mašo, pa nam
ravno počitniški dnevi, ko ni toliko dodatnih stvari omogočajo, da smo več skupaj
in da imamo več časa, drug za drugega in tudi za Boga. Počitnice so namreč
poseben čas. Dopuščajo nam, da si lahko vsaj nekoliko oddahnemo od
vsakodnevne rutine in hitenja. Se pravi, ni več toliko hitenja na treninge, pa v
glasbeno šolo, pa na ta in oni krožek, pa nenazadnje tudi na verouk. Pomeni, da
lahko tisti čas, ki nam je ostal preživimo skupaj. Ne ravno ob gledanju televizije ali
pa gledanju v pametne telefone. Ampak, da se kot družina znamo skupaj zabavati,
se pogovarjati, igrati družabne igre … Tega časa preživetega skupaj, nam ne sme
biti žal. Je nujno potreben, sploh danes, ko nimamo več časa drug za drugega. Pa
bo kdo vprašal kaj ima Bog in nedeljska maša pri tem? Veliko. Kristjani smo bratje
in sestre, župnijsko občestvo je kot družina. Pri sveti maši ob oltarju postajamo
najbolj povezani med seboj, tam naj bi skupaj zajemali moči za naše vsakdanje
preizkušnje, tam pri maši, naj bi bili drug drugemu opora. Vera je vedno stvar
občestva, skupnosti. Nihče ni veren sam zase. Tam ob oltarju se učim ljubiti Boga

in svojega bližnjega. To je temelj za kakovostne medosebne odnose v družini. Med
letom nam ob vsem hitenju zmanjka časa za to. Počitnice pa so torej čas
priložnosti, ko lahko znova napolnimo ne samo telesne baterije ampak tudi
duhovne. Čas počitnic je torej čas, ko lahko svojo vero utrdim. Čas počitnic ni čas
brez Boga ampak ravno obratno – je čas, ki naj bi bil prežet z Bogom.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
V MAJU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Anej Šneberger, Volkmarjeva c. 11
Tim Žohar, Ulica 5. prekomorske 11
Tea Korpič, Ulica 5. prekomorske 1
Lucija Vajda, Orešje 124
Nejc Remar, Olevšek 39 a, Preddvor
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Ano Orlač, Rimska ploščad
+ Dragotin Briški, Slekovčeva 5
➢ cerkveno so se poročili:
Patricija Kukovec in Tomaž Korez,
Ul. Borisa Kraigherja 21, Kidričevo
Petra Markuš in Janko Roj, Vodole
19a, Malečnik
___________________________________________

• V ponedeljek,
11.
junija
začenjamo
s
pripravo
na
praznik
sv.
Antona, ki bo 13.
junija.
Pri
večernih mašah
bo nagovor o
svetnikovem
življenju. Na sam praznik bo slovesna
sveta maša ob 19.00 uri. Pri maši bo
blagoslov lilij in cvetja. Vabljeni, da
prinesete cvetje za blagoslov.

• V nedeljo, 24. junija bo pri 9. maši
blagoslov slike sv. Janeza Krstnika, ki
jo je narisala mag. Klarisa Sipoš. Pri
vseh mašah bo predstavitev slike.
• V nedeljo, 24. junija bo pri maši
ob 10.30 uri srečanje bolnih,
onemoglih in starejših od 75. let. Pri
sveti maši bomo podelili zakrament
bolniškega maziljenja.
• V juniju skrbijo za urejenost
cerkve verniki iz Budine. Vernikom iz
Brstja in Rogoznice se zahvaljujemo
za opravljeno delo v preteklem
mesecu.
• V poletnih mesecih (julij, avgust)
bomo tako kot že lansko leto, tudi
letos spremenili urnik nedeljskih
svetih maš. Urnik nedeljskih svetih
maš v župniji sv. Petra in Pavla bo
naslednji: 7.00, 9.00 in 19.00 ter pri
sv. Roku ob 8.00 uri. V poletnih
mesecih tako ne bo maše ob 10.30
uri. Razpored maš velja od nedelje,
1. julija do nedelje, 26. avgusta.
______________________________________________________

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 MAJU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Olivia Anžel, CMD 15
Tjaša Herega, Podvinci 136
Vita Korpar, Grajenščak 25 d
Ela Horvat, Rimska ploščad 1
Aljaž Kralj, Gomilšakova 2
Marc Pevec, Zechnerjeva 3
Nik Bolcar, Spuhlja 99 e
Lana Anželj, Grajenščak 56 a
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Mileno Lovšin, Kraigherjeva 17
+ Rudolfa Krajnca, Ul. Jožefe
Lackove 41
+ Jožeta Novaka, Mestni vrh 16 a
+ Marijo Kojc, CMD 7
➢ cerkveno sta se poročila:
Jelena Vuletič in Srečko Jelen,
Podvinci 5 a

• Srečanje Frančiškovega svetnega
reda, bo v nedeljo, 10. junija po
jutranji sveti maši.
• Člani ŽPS, čistilci obeh cerkva in
Karitas bodo imeli junijsko srečanje
v soboto, 23. junija ob 16.00 uri pri
sv. Leopoldu. Prijavite s pisarni.
• Ministranti in člani pevskega
zborčka bodo imeli skupne počitnice
od 1.-4. julija v Šmihelu pri Mozirju.
• V sredo, 13. junija bo ob 19.30 uri
srečanje skupine Živi in deli Kristusa.
Srečanje bo v dvorani pri sv. Ožbaltu.
Lepo vabljeni.
_____________________________
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 MAJU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Nika Kosič, Nova Vas pri Ptuju 111e
Taj Medik, Žabjak 48
Inaj Topolovec, Mladinska ulica 8,
Kidričevo
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Marto Baklan, Prešernova 23a
➢ cerkveno so se poročili:
Damir Topolovec in Milena
Mladenović, Mladinska ulica 8,
Kidričevo
Darko Gavrič in Evelina Tement,
Zagrebška cesta 70
Aleš Huzjak in Klavdija Kostanjevec,
Vičava 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
PRAZNIK SVETEGA PETRA IN PAVLA
V petek, 29. junija, obhajamo praznik sv. Petra in Pavla, zavetnika samostana in
župnije. Dopoldan bodo svete maše v kloštru ob 7.30 in ob 9.00 uri. Slovesno sveto
mašo, zvečer ob 19.00 uri, bo ob spremljavi simfoničnega orkestra pevskih zborov,
vodil letošnji zlatomašnik p. Tarzicij Kolenko.

MAŠNIŠKO POSVEČENJE
V ponedeljek, 25. junija ob 10.00 uri bo v Mariborski stolnici sv. Janeza Krstnika,
mašniško posvečenje p. Vladimirja Rufina Predikake iz Proštije. Nova maša bo v
nedeljo, 15. julija ob 10.30 uri v cerkvi sv. Jurija na Ptuju. Še naprej molimo za
p. Vladimirja, da bi Gospod obilno blagoslavljal njegovo duhovniško poslanstvo.

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.

ROMANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH
V soboto, 16. junija bo tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in starejših na
Brezje k Materi Božji. Letošnje srečanje bolnih in starejših na Brezjah bo jubilejno,
saj se bodo bolniki ob Mariji zbrali že petdesetič. Odhod avtobusa iz Ptuja bo ob
6.30 uri izpred železniške postaje. Cena avtobusa je 12€. Prijaviti se v župnijskih
pisarnah.
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

