MAJ 2018

Maj je Marijin mesec, saj je Nebeški kraljici ta mesec
posebej posvečen. Med Slovenci se je majniška pobožnost
začela v ljubljanskem semenišču leta 1851, leta 1855 pa je s
knjigo Janeza Volčiča: „Šmarnice" dobila tudi izvirno ime po
cvetlici, ki takrat cvete in diši. Šmarnično branje je vsako leto
ubrano na neko temo, ki je tudi v navezavi s Kraljico majnika.
Eno samo Mater poznamo v zgodovini sveta, o kateri ljudje
tudi grdo govorijo. Nihče še ni slišal, da bi kdo rekel žal
besedo nad Mohamedovo, Konfucijevo, Hitlerjevo,
Stalinovo materjo, tudi nad Judeževo materjo ne. Koliko
jezikov pa je obrekovalo in koliko peres je omadeževalo Jezusovo mater! Kaj je
vendar storila ta uboga mati, da se z njo tudi grdo ravna, da je tako osovražena,
prezirana?
Predstavljajte si, da bi živeli pred vašo mamo in da bi jo lahko oblikovali po svoji
zamisli. Mar je ne bi naredili najlepše izmed vseh mater, ki so kdaj koli živele na
tem svetu? In Gospod Jezus, Božji Sin, ki je prav to možnost imel, jo je naredil po
svoji zamisli, ker je bil pred njo, kakor je kipar pred svojo stvaritvijo.
Veliko skrbi in modrosti je vložil Stvarnik v »urejanje« tistega rajskega vrta, kjer
naj bi se poročila prvi mož in prva žena, a še veliko več ljubezni je vložil v pripravo
tistega vrta, v katerega se mu ni bilo treba sramovati poslati svojega Sina; vrta, v
katerem se ni mogla splaziti hudobna kača, vrta, v katerem se ni slavila poroka
med človekoma, ampak med Bogom in človekom. Med vsemi ženskami sveta je
pač samo Marija slišala angelski pozdrav: »Veseli se, milosti polna« (Lk 1, 28).
»Marija, Devica mogočna ne dovoli, da bi se uničilo ali da bi se zrušilo kar je Bog
zgradil! Ne dovoli da bi hudobija, mržnja in nepravičnost zmagala na zemlji!
Marija, Mati ljubezniva, kako naj se ti zahvaljujemo, da nisi nas zapustila.
Zahvaljujemo se ti z molitvijo, s pesmijo, da si nas sprejela za svoje sinove in hčere!
Marija, Devica milostljiva, poglej na nas in prosi Jezusa, da bi nas dvignil vedno
kadar padamo«

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
V APRILU 2018
➢ sveti krst je prejela:
Tanaja Robič, Potrčeva c.50
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Frančiška Rimele, Spolenjakova 17 a
+ Jakoba Mikša, Rimska ul. 2
+ Milana Travnikarja starejšega
Ob železnici 12
+ Marijo Čeh, Spuhlja 15
+ Elizabeto Kovačič, Rimska ul. 3
+ Stanka Prelog, Spuhlja 124
+ Marijo Vrečko, Na obrežju 1
____________________________________________

• V ponedeljek, 7. maja, po večerni
sveti maši, imajo člani župnijsko
pastoralnega sveta svoje mesečno
srečanje.
• V soboto, 12. maja, so ob 9.30 uri
vaje otroškega pevskega zborčka.
• V nedeljo, 13. maja, je maša z
otroki ob 10.30 uri, sodelujejo
veroučenci 4. in 5. razreda.

• V soboto, 19. maja, bodo pri sv.
Roku od 9. do 18.30 ure, enodnevne
duhovne vaje za prvoobhajance.
• V četrtek, 24. maja je začetek
tridnevne duhovne priprave pred
prvim svetim obhajilom.
• V nedeljo, 27. maja bo ob 10.00
uri slovesnost prvega svetega
obhajila.
• V ponedeljek, 28. maja bo po
večerni
sveti
maši
srečanje
sodelavcev Karitas.
• V maju skrbijo za urejenost
cerkve verniki iz Brstja in Rogoznice.
Vernikom iz Spuhlje se zahvaljujemo
za opravljeno delo v preteklem
mesecu.
______________________________________________________

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 APRILU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Iva Vojsk, Slovenskogoriška c. 18
Tea Čeh, Podvinci 120 a
Mark Markež, Pacinje 39
Tim Ficko, Hauptmaničeva 7
Tjaša Vaupotič, Ul .5. prekomorske 1
Anej Klajnšek, Kicar 44 a
Marina Korpar, Slovenskogoriška 34
Teo Bauman Novak,
Radomerje 15 c, Ljutomer
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Janeza Kornika, Ul. 5. prekomorske 2

+ Julijano Ciglar, Kicar 34
+ Martina Grabarja, Rabeljčja vas 15
+ Lovra Vinterja, Kicar 79 b
+ Marjano Berghaus, Žabjak 37
____________________________________________

• Ministranti imajo svoje redno
srečanje v soboto, 19. maja ob 8.30
uri, pri sv. Ožbaltu.
• Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 14.
marca ob 19. uri.

• Dekanijsko srečanje zakonskih
skupin bo 25. maja 2018 ob 20.00 uri
pri sv. Leopoldu.
• Praznik sv. Leopolda bomo
obhajali v nedeljo, 13. maja ob 10.00
uri. Slovesno sveto mašo bo vodil
zlatomašnik p. Tarzicij Kolenko. Pri.
Sv. Ožbaltu ta dan ne bo svete maše.
• V nedeljo, 20. maja ob 10.00 uri
bo v cerkvi sv. Leopolda, slovesnost
prvega svetega obhajila.

• Praznovanje zakonskih jubilantov
bomo imeli v nedeljo, 27. maja ob
8.30 uri v cerkvi sv. Ožbalta.
• Čiščenje cerkve v maju: sv.
Ožbalt, ga. Mojca Žirovnik in sv.
Leopold: ga. Anica Mlakar.
_____________________________
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 APRILU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Jan Janez Mlinarič, Krčevina pri
Ptuju 86
Eva Dizdarević, Mestni vrh 2 a
Maša Herga, Ob Rogoznici 7
____________________________________________

• Danes ob 15.00 uri bodo
šmarnice pri Elsbaherjevi kapeli.
• V nedeljo, 13. maja, bo ob 10.00
uri slovesnost prvega svetega
obhajila.
• Župnijsko romanje bomo imeli v
soboto, 9. junija. Letos bomo

romali na Svete Višarje. Cena
romanja je 26 eur, vključuje
prevoz in žičnico. Hrana bo iz
popotne torbe. Prijavite se v
župnijski pisarni.
_____________________________
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
ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Sv. Jurij – Šmarnice za otroke so vsak
dan razen v nedeljo, in sicer ob 19. 00
uri pri kapeli na Grajeni. Šmarnice za
odrasle so pri jutranjih svetih mašah.
Sv. Ožbalt – v cerkvi sv. Ožbalta in pri
sv. Leopoldu so šmarnice vsak dan ob
19.00 uri. Pri kapeli v Podvincih bodo
šmarnice vsak večer ob 18.00 uri.

Sv. Peter in Pavel – šmarnice za otroke bodo potekale vsak dan (razen ob
nedeljah) pri sv. Roku ob 19.00 uri. V Spuhlji pri Rožmanovem križu pa ob
ponedeljkih, sredah in petkih ob 19.00 uri. V župnijski cerkvi bo potekala
šmarnična pobožnost za odrasle pri jutranji in večerni sveti maši. Zaključek
šmarnic bo v soboto, 2. junija od 17.00 ure naprej.

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.
Animatorji oratorija bodo 11. in 12. maja na pripravah pri sv. Trojici v Halozah.

ZASEBNA GLASBENA ŠOLA V SAMOSTANU SV. PETRA IN PAVLA
NA PTUJU
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju vabi k vpisu otroke
od 3. leta v program glasbene vzgoje po Willemsovi pedagogiki in od 7. leta k
učenju instrumenta. Šola se bo predstavila s sodelovanjem pri nedeljski sv. maši
v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju 13. 5. 2018 ob 10.30 uri. Po maši bo mogoč
ogled šole in spoznavanje z instrumenti. Dobrodošli!

ZAKLJUČEK VEROUKA
V tednu od 27. maja do 1. junija 2018 bomo zaključili z veroučnimi urami. Otroci
bodo pri veroučnih urah dobili spričevala. Starši, poskrbite, da bodo otroci, ki še
niso vrnili spričevala, to pravočasno storili.

NOVO VODSTVO SLOVENSKE MINORITSKE PROVINCE
Od 22. do 26. aprila 2018 je v minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla na
Ptuju, potekal XV. redni provincialni kapitelj Slovenske minoritske province. Za
naslednja štiri leta, smo bratje izvolili tudi novo vodstvo province: p. Igor
Salmič – provincialni minister, p. Slavko Stermšek – vikar in definitor, p. Danilo
Holc – tajnik in definitor, p. Christian Balint – definitor in p. Toni Brinjovc –
definitor. Novemu vodstvu province želimo obilo Božjega blagoslovna pri
njihovem poslanstvu.
ovince: p. Igor Salmič – provincialni minister, p. Slavko Stermšek – vicar in
definitor, p. Danilo Holc tajnik in definitor, p. Christian Balint – definitor in p.
Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel
Toni Brinjovc – definitor. Novemu vodstvu province želimo obilo Božjega
Odgovarja: p. Janez Kmetec, župnik moderator, Minoritski trg 1, SI - Ptuj, tel: 059 073
blagoslovna pri njihovem poslanstvu.
000, www.kloster.si

