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6. KRIŽEV POT MESTA PTUJA
Križev pot je ljudska pobožnost, ki nam
približa pot Jezusovega trpljenja. Blizu
nam je zato, ker med razmišljanjem
najdemo tudi sebe in svoje križe,
združene z Jezusovim. Tudi v zgodovini
našega mesta so bili še posebej izraziti
trenutki, ko so meščani trpeli. Tega se
poskušamo med molitvijo spomniti tudi
tako, da ta mesta obiščemo, hodimo od enega do drugega in dogodke, ki
se jih spominjamo, poskušamo postaviti v luč Jezusovega trpljenja. Besedilo
Križevega pota, ki se prebira pred vsako postajo je delno povzeto in
prirejeno po delu Jakoba Emeršiča: Manjši in ponižni bratje (1989); pesmi
iz zbirke Pozabljena spominjanja (2011). Priredila Doroteja Emeršič.
Prva postaja je ob kipu Sv. Viktorina pred cerkvijo Sv. Jurija ob katerem se
spominjamo njegovega mučeništva.
Druga postaja je na dvorišču Proštije, kjer smo ob pogledu na grajski stolp
– kulo – podoživljali turška obleganja mesta Ptuja in strah domačinov.
Tretja postaja je kip Sv. Florijana, ki je zavetnik pred požari, ti so velikokrat
ogrozili mesto.
Četrta postaja je pri Orfejevem spomeniku, ki je bil v srednjem veku
sramotilni steber, na katerega so privezali tiste, ki so bili deležni posmeha
someščanov.
Protestantizem je bil v 16. stoletju bolečina Jezusovega srca, oziroma bolj
kot to needinost njegovih učencev.

Pri dominikanskem samostanu poskušamo razumeti, kaj se je dogajalo ob
jožefinskih reformah, ki so temeljito pretresle cerkveno ureditev na
Slovenskem.
Zapori so spomin na najtemnejše obdobje ptujske zgodovine. Zato se med
potjo do Dravske ulice in do vodnega stolpa (8. postaja)molimo tako
imenovane Slovenske litanije.
Pri vodnem stolpu se spominjamo poplav, ki so večkrat grozile mestu.
Pri narodnem domu je živ spomin na dogajanje leta 1908, ko se je čutilo
sovraštvo med nemško in slovensko govorečimi meščani.
Precej daleč nazaj v zgodovino se vrnemo na mestu, kjer je bila nekoč
judovska sinagoga in obžalujemo, da v zgodovini velikokrat ni bilo sožitja
me someščani, kajti judje so bili izgnani iz Ptuja.
Kuga – šiba božja je vsebina 11. postaje pod reliefom, na katerem je tudi
Sv. Rok, ki je zavetnik pred kugo, v Aškerčevi ulici.
Pred minoritsko cerkvijo (12. postaja) v spominu zaživi 4. januar 1945, ko
so zavezniška letala spremenila cerkev v kup ruševin.
Jezusova bolečina v zgodovini Ptuja je bil gotovo tudi slab zgled njegovih
učencev (13. postaja) in tudi preganjanje vernikov, ne samo v daljni
zgodovini, ampak tudi v času, ko se ni smela ponovno postaviti porušena
cerkev.
Vendar danes so te krivice popravljene in zato lahko v cerkvi sv. Petra in
Pavla (14.postaja) zapojemo zaključno pesem »Kraljevo znamenje križ stoji
…« Hvala Bogu in vsem sodelavcem za izvedbo Ptujskega križevega pota, ki
se je, upamo že »prijel« src mnogih Ptujčanov.
Križev pot mesta Ptuja bo potekal v nedeljo, 4. marca 2018, s pričetkom ob
16. uri v cerkvi. Sv. Jurija.
LEPO VABLJENI!

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
V FEBRUARJU 2018
➢ sveti krst so prejeli:
Naja Korošec, Ormoška c. 122
Peter Verdenik, Spuhlja 23
Leda Verdenik, Spuhlja 23
Jan Medved, Slovenjegoriška c. 15
➢ cerkveno smo pokopali:

+ Zalko Valenko, Belšakova 49
+ Marijo Horvat, Janežovski vrh 41
+ Konrada Mohorka, Graz
+ Ivanko Stjaković, Rimska ul. 9
____________________________________________

• V ponedeljek, 5. marca, po
večerni sveti maši, imajo člani

župnijsko pastoralnega sveta svoje
srečanje.
• V soboto, 10. marca, bo srečanje
za ministrante ob 9.30 uri.
• V nedeljo, 11. marca, bo po 9.
sveti maši srečanje Frančiškovega
svetnega Reda.
• V ponedeljek, 26. marca, bo po
večerni sveti maši srečanje članov
Karitas.
• V soboto, 10. in 17. marca, so ob
9.30 uri vaje otroškega pevskega
zborčka.
• V nedeljo, 11. marca, je maša z
otroki ob 10.30 uri, sodelujejo
veroučenci 5. razreda. Po maši bo
kratek
sestanek
za
starše
veroučencev. V nedeljo, 18. marca,
se bomo pri pozni maši spomnili
naših mamic.
• V torek, 13. in v sredo, 14. marca
bo v naši župniji dan celodnevnega
češčenja Najsvetejšega. V torek
bomo častili Jezusa pri sv. Roku, v
sredo, pa v župnijski cerkvi. Da Jezus
v sredo, ne bo sameval v cerkvi, bo v

nedeljo,
11.
marca,
pri
izhodu iz cerkve
nastavljen
seznam, kjer se
boste
lahko
vpisali in s tem
zagotovili
neprekinjeno
češčenje
Najsvetejšega.
• V marcu skrbijo za urejenost
cerkve verniki iz mesta in Brega.
Vernikom iz Budine 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 JANUARJU 2018
➢ sveti krst je prejel:
Matevž Muršič, Sodinci 59 a,
Velika Nedelja
➢ cerkveno smo pokopali:
+ Ivana Ladiča, Peršonova 25 a
+ Angelo Horvat, Bevkova 3
+ Janeza Bedenika, Trubarjeva 7
+ Stanislava Lovrenčiča, Nova vas 94
+ Jožefa Šegula, Podvinci 61 a
+ Ano Haložan, Ul. 5. prekomorske 6

+ Jožefa Zelenka, Kicar 38 b
+ Štefanijo Vozlič, DSO
____________________________________________

• Ministranti imajo svoje redno
srečanje v soboto, 10. marca ob 8.30
uri, pri sv. Ožbaltu.
• Srečanje FSR bo v nedeljo, 11.
marca po jutranji sveti maši.
• Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 12.
marca ob 19. uri.

• V soboto, 17. marca, bomo
pripravili
popoldansko
branje
Svetega pisma. Pričetek bo ob 14. uri
v cerkvi sv. Ožbalta. Zaključili bomo s
sveto mašo ob 18. uri. Ta dan bomo
imeli tudi oratorijski popoldan za
otroke. Dobimo se ob 14. uri v
dvorani župnijskega doma. Končamo
ob 17. 30. uri.
• Skupina vera in luč ima svoje
srečanje 18. marca ob 14. uri.

• Za čiščenje v mesecu marcu za
cerkev sv. Ožbalta poskrbi ga. Mira
Golob, za sv. Leopolda pa ga. Jožica
Ciglar. Hvala vsem za pripravljenost.
_____________________________
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 FEBRUARJU 2018
➢ Cerkveno smo pokopali:
+ Vilija Pjenka, Jirševci 51 a
+ Elizabeto Stajnko, Mestni vrh 31
____________________________________________

• Vabljeni k pobožnosti križevega
pota, ki ga imamo vsak petek v
postnem času ob 18.30 uri in v
nedeljo po maši ob 8. uri. Na
oglasni deski je razpored priprav
križevih potov.
• V postnem času bomo izvedli dve
velikonočni delavnici. Prva bo v
soboto, 10. marca ob 10. uri v
župnijski kuhinji, kjer bomo
izdelovali velikonočni kruh. Druga
delavnica bo v soboto, 24. marca

ob 10. uri, ko bomo izdelovali
presmece.
• V četrtek, 22. marca ob 19. uri,
bomo imeli sejo ŽPS.
• V ponedeljek, 26. marca ob 18.
uri, bo spokorno bogoslužje in
priložnost za sveto spoved.
_____________________________
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
SREČANJE ZA STARŠE IN BOTRE BIRMANCEV
V soboto, 10. marca, ob 19. uri, bo v refektoriju minoritskega samostana sv. Petra
in Pavla, srečanje za starše in botre birmancev iz vseh ptujskih župnij. Gost bo
dr. Franc Zorec, ki bo spregovoril o vlogi staršev in botrov pri verski vzgoji.
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

