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SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
Ožbaltovo

V nedeljo, 4. avgusta, bomo praznovali župnijskega zavetnika
sv. Ožbalta. Slovesna sveta maša bo ob 10. uri, ki jo bo vodil
novomašnik Primož Lorbek. Pri sv. Leopoldu ta dan ne bo
svete maše. Prav tako ne bo »poznih« svetih maš v Kloštru in
Proštiji. Darovanje za cerkev bomo imeli v nedeljo, 11.
avgusta.
Oratorij

Ste že slišali za tisto pravljico o Petru
Klepcu? No, ta navihan fantič bo letos
naš oratorijski junak! Otroci - bi radi
preživeli super teden v družbi
prijateljev & mega animatorjev,
prepevali, molili, se igrali ter se
naučili kako pridobiti super moč?
Pridružite se nam na že 18. ptujskem
oratoriju! Več na facebook strani
Oratorij Ptuj.

V torek, 2. julija, smo se poslovili od našega dragega p. Milana Holca. Ne dvomimo da ga je
Božja milost privedla v Jezusovo slavo.
Povezanost z našimi rajnimi nam omogoča bolj veder pogled v življenje. Olajša nam
poglabljanje naše vere in usmerjanje pogleda v večnost. Hkrati nas dela molitvena
povezanost bolj hvaležne in p. Milanu Holcu smo lahko za marsikaj hvaležni.
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 ter v ponedeljek od 10. do 11. ure 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

Jezus
Jezus nagovori domala
vsakega izmed nas, ne
glede na to, smo kristjani
ali nismo. Nagovori nas s
svojimi radikalnimi
besedami, vzgledom, tudi
zahtevami. Nekatere ljudi
Jezus zanima bolj z
religioznega vidika, druge
se osebno dotakne. Ljudje različno reagiramo nanj, a On nas
vse, brez izjeme, neskončno ljubi.
Tudi duhovniki in nedeljniki se kdaj zalotimo, da se »mučimo«
z Njim. Kdo pravzaprav Jezus je? Kaj mi sporoča? Zakaj se
toliko ukvarjam z Njim? Zakaj se mi dogaja, da se nekako ne
morem dokopati do odgovorov, ki bi me zadovoljila? Do katere
točke lahko Jezusa dojamem in od katere točke dalje zame
ostaja skrivnost? Kaj mi ponuja glede Jezusa Sveto pismo?
»Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene« (Gal 4,4). Bog Oče je izpolnil obljubo. Poslal
je Odrešenika, na katerega je izvoljeno ljudstvo čakalo. In tako
se začenja naše odrešenje. Veselo oznanilo, da nas Bog
neskončno ljubi in da smo dediči nebeškega kraljestva, se je
razširilo po vsem svetu. »Poglejte, kakšno ljubezen nam je
podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo« (1 Jan
3,1).

Jezus je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih. Mi smo
poklicani, da sodelujemo z Njim. Da vsak dan vzamemo svoj
križ in hodimo za Njim. Vsak po svoji poti, vsak s svojimi
darovi in vsak po načrtu, ki ga ima Bog zanj. Kako pa to izgleda
v vsakdanjem življenju? Gotovo je najprej potrebna redna
molitev. Molitev ima veliko moč. S pomočjo molitve zgradimo
oseben odnos z Jezusom. Zaradi redne molitve in posledično
odnosa, ki ga z Jezusom živimo, se odločamo tako, kot Bog od
nas pričakuje in kot je najboljše za vse nas. Vendar je zgolj
molitev premalo. Kristjan je poklican, da molitvi sledijo
dejanja. Odločanja po vesti. Zdravo vest bomo ohranili tudi s
pomočjo zakramentov, ki jih je Jezus postavil. Za vse to pa je
potrebna vera. Vera, da me Jezus ljubi, da Njegovo srce gori
zame, da me nikoli ne bo pustil na cedilu, da me pozna bolje
kot poznam sam sebe in da mi želi samo dobro. In nenazadnje,
da se me bo razveselil, ko bom stopil v večno slavo k Njemu.

odšli: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja
imaš« (Jn 6,68).
Zaupajmo neskončno ljubečemu srcu Jezusovemu. Hodimo za
Njim. To je edina varna pot, ki nas bo umirjala in zadovoljevala
že v tem zemeljskem življenju. In zagotovo nas bo popeljala tja,
kjer ni več joka, bolečin, izgube, nesreče, bolezni …. temveč
večna sreča pri Njem in ob naših dragih ljudeh.

Za kristjana je ključno poslušati Božji glas. Jezusa dobro
'slišim', kadar berem Sveto pismo. Redno branje Svetega
pisma bo poglobil moj donos z Jezusom in hkrati mi bo v veliko
pomoč pri razumevanju Njegove volje, njegovih načrtov, ki jih
ima z menoj. Jezus želi, da sem srečen, zadovoljen, umirjen.
To pa dosežem le z Njegovo pomočjo in po Njegovih navodilih.
Nemalokrat so Njegove besede,
njegova navodila težka. »Jaz pa
vam
pravim:
Ljubite
svoje
sovražnike in molite za tiste, ki
vas preganjajo« (Mt 5,44). Ali na
drugem mestu: »Tistemu, ki te
udari po enem licu, mu nastavi še
drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč,
mu tudi obleke ne brani« (Lk 6,
29). Zares, trde so Jezusove
besede. A če se potrudimo in
poiščemo ali povprašamo po
pomenu teh besed, bomo pritrdili
izjavi sv. Petra, ki je Jezusu
odgovoril na vprašanje, ali bodo
zaradi teže besed tudi apostoli

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 sveti krst so prejeli:
Matijas Geč
Sara Damijan
Lovro Hrženjak
Jaka Petrovič
Iza Prosenjak

 sveti krst so prejeli:
Žan Gašparič
Ana Hlupič
Žan Štuhec
Lia Mlakar
Nal Mlakar
Jakob Robar
 cerkveno sta se poročila:
Maja Marinič in Aleš Mlakar
Sara Kovačič in Aljoša Fruk

Jakob Veselič
Saša Mezgec
 cerkveno smo pokopali:
Matilda Žlahtič iz Zagrebške
Frančiška Erjavec iz Zagrebške
Jožef Galun iz Spuhlje

 cerkveno smo pokopali:
+ Marijo Zelenko iz Kicarja
+ Jožeta Magdiča iz Langusove
+ Romano Florjančič iz Avgusta Hlupiča
Oznanila
Hvala za čiščenje v mesecu juniju. V
juliju pa za cerkev sv. Ožbalta skrbi
ga. Jožica Habjanič, za sv. Leopolda
pa ga. Cvetka Grabar z ekipo.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
 sveti krst so prejeli:
Oskar Pušenjak
Lukas Šegula
Sara Bezjak
Tikara Bezjak
Anej Bezjak

Stella Murko
 cerkveno sta se poročila:
Robert Bezjak in Edita Pučko
 cerkveno smo pokopali:
Štefana Fradla iz Grajene
Marka Matića iz Ptuja

