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BINKOŠTI
Minulo nedeljo smo zaključili velikonočni čas. Bil je poseben
dan. Bila je binkoštna nedelja. Nedelja Svetega Duha. Sveti
Duh v življenju vsakega kristjana igra veliko vlogo. Sveti Duh
je Tolažnik, je Pomočnik, je tisti, ki poživlja, ki pomaga, ki daje
človeku vse dobro. Zakaj ga potem katoličani tako redko
omenjamo? Zakaj imamo na koledarju le en praznik namenjen
tretji Božji osebi ob prazniku Svete Trojice?
Sveti Duh je vedno nekoliko v ozadju. Vendar je njegovo
delovanje veliko. Sveti Duh je Božja oseba, ki ni le ob nas,
ampak je v nas samih. Z nami je od
krsta naprej, ko smo dobili Njegove
darove. Sveti Duh nam daje Božje
življenje.
Upokojeni
nadškof
Marjan
Turnšek se je v nekem prispevku
spraševal, kaj Sveti Duh v človeku
počne? »Našim mislim, besedam in
dejanjem daje moč, začenši pri
zakramentih.« In nadaljuje: »Po
prihodu Svetega Duha je Petrova
beseda
prejela
izjemno
prepričevalno moč: apostol je
povedal nekaj stavkov in že se je
spreobrnilo tri tisoč ljudi. Duh pa

deluje tudi v povsem običajnih situacijah, ki niso neposredno
vezane na liturgično-cerkveni prostor, denimo v družini.«
Morda se premalo obračamo na Svetega Duha. On nam
lahko pomaga s svojimi darovi, ki so neskončni in koristni.
Ko smo se marca letos znašli v izrednih situacijah, je
marsikdo doživljal stisko in negotovost. Smo pomislili na
Svetega Duha? Verjamemo, da nas lahko umiri in tudi sicer
pomaga? Tudi glede tega nadškof Turnšek piše: »Tudi v
razmerah, povezanih s pandemijo, lahko računamo nanj: on
je namreč tisti, ki pomaga znanstvenikom k novim odkritjem.
Potem je tu področje politike ... nove gospodarske paradigme
... To in še kje so prave "sive zone" delovanja Svetega Duha.
Pomembno pa je, da ga posamezniki in Cerkev prosimo. Kot
je dejal Origen, Bog nekatere stvari naredi sam, druge pa
veže na naše sodelovanje, na našo prosilno molitev.« Smo Ga
prosili? Smo se sploh spomnili nanj ali smo se raje
pomiljevali in tarnali, kako nam je hudo. Sveti Duh nam
podari tudi pogum. Pogumno se soočajmo s težavami in
delajmo dobro. Delajmo za mir v srcu, družini, župniji in
državi. Tudi na tej ravni so velike težave in kristjani smo
poklicani, da prosimo Svetega Duha za dar miru. Ali kot je
nadškof Turnšek lepo zaključil prispevek: »In še to: prosimo,
da nam Sveti Duh podari dar enotnosti, enega jezika, ki bi ga
vsi razumeli ... tisti na "kolesih" in tisti z rožnim vencem v
roki, tisti na
levi in tisti na
desni v
parlamentu ...
jezik resnice,
pravičnosti
miru in ljube
zni. Pridi, pridi
Sveti Duh!«

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
➢ sveti krst je prejela:
Valentina Peklaj
➢ v mesecu marcu, aprilu in maju
smo cerkveno pokopali:
Franca Štrafela iz Spuhlje
Adelo Šilak iz Zagrebške c.
Franca Vaupotiča iz Čehove ul.
Viktorijo Šegula iz Mariborske c.
Terezijo Gojkošek iz Trajanove
Cvetka Novaka iz Poljske
Roberta Preloga iz Slekovčeve

➢ cerkveno sta se poročila:
Robert Novoselnik in Jožica
Vršič
Oznanila
8. junija bo seja ŽPS
13. junija bo blagoslov lilij-cvetja na
praznik sv. Antona Padovanskega
22. junija bo sestanek članov Karitas
29. junija bomo imeli žegnanje
Cerkev čistijo farani iz Spuhlje

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
➢ v mesecu marcu, aprilu in maju
smo cerkveno pokopali:
Petra Ljubca iz Potrčeve
Elizabeto Mahorič iz Nove vasi
Stanka Korenjak iz Prečne ulice
Jožico Repec iz Ul. 25. Maja 12
Franca Ovčar iz Arbajterjeve
Jožico Čarman iz Voklmerjeve
Egona Zorca iz Žabjaka
Terezijo Čeh iz Podvinc
Nežo Lovrec iz Podvinc
Štefana Hočurščaka iz CMD

Oznanila
V ponedeljek, 8. junija ob 19. uri bo
srečanje članov ŽPS. Vabljeni.
Starše prvoobhajancev vabimo na
srečanje, ki bo v petek 12. junija
ob 19. uri v cerkvi sv. Leopolda.
Prosim, da se srečanja zagotovo
udeležite.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
➢ v mesecu marcu, aprilu in maju
smo cerkveno pokopali:
Leopoldino Silvestro Belšak iz

Marijo Arnuš iz Orešja
Terezijo Pulko iz Gajzerjeve

Vičave

Janeza Gomilška iz Ul. Vide Alič
Elizabeto Žgeč iz Tavčarjeve
Antona Koreza iz Reševe
Marijo Emeršič iz Orešja

➢ cerkveno sta se poročila:

Sara Plajnšek in Jernej Kokot
Oznanila
Danes ob 17. uri ima Frančiškova
družina svoje srečanje.
Biblična skupina ima v sredo, 10.
junija ob 19.30 srečanje.

V soboto, 13. junija začne zbor in
orkester naše mladine spet z
vajami.
Zakonska skupina nadajuje svoje
delo v soboto, 13. junija ob
20.30. uri.
ŽPS bo imel v četrtek, 18. Junija ob
19. uri svojo sejo.

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
S 7. junijem smo končali z veroukom.
Skupna telovska procesija letos odpade. V nobeni naših cerkva ni
možno zagotoviti pogojev za pričakovano količino ljudi in varnostno
razdaljo. Ta v cerkvah še vedno velja. Priporočene so tudi maske,
vsekakor pa si je porebno razkuževati roke pri vstopu v cerkev. V
četrtek, na sam praznik telovega, ima vsaka župnija svojo molitev in
praznovanje.
V ponedeljek, 29. junija, na Petrovo bo ob 19. uri v Kloštru slovesnost
farnega žegnanja in zavetnikov samostana. Vabljeni!
Oratorij letos odpade. Razlog je njegova velikost in razgibanost.
Nobene oblike varnostne razdalje ali druge zaščite ni mogoče
zagotoviti.
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 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

