Ožbalt:
Vsak petek zvečer ob 18. uri in vsako nedeljo ob 8. uri.
Proštija:
Vsak petek ob 18.30 uri.

MAREC 2020

Križev pot mesta Ptuja

Letos bo Ptujski križev pot izpeljan osmič in sicer v
nedeljo, 15. marca ob 16. uri. Zbrali se bomo v cerkvi
sv. Jurija in se podali po ptujskih ulicah. Ustavili se bomo na
štirinajstih postajah in se spominjali ob prebiranju dogodkov.
Besedilo Križevega pota je delno povzeto in prirejeno po delu
Jakoba Emeršiča: Manjši in ponižni bratje (1989); pesmi iz zbirke
Pozabljena spominjanja (2011).
Križev pot bomo zaključili v Minoritskem samostanu. V primeru
dežja ostanemo v cerkvi sv. Jurija. Lepo vabljeni!
Skupna srečanja:

-

V ponedeljek, 16. marca bomo ob 18.45 imeli srečanje bralcev vseh treh
naših župnij. Vsi bralci se bomo zbrali v dvorani pri sv. Ožbaltu.
V sredo, 18. marca imamo ob 18.45 skupno srečanje botrov in staršev
birmancev. Srečanje bo v refektoriju minoritskega samostana.
V soboto, 21. marca bomo imeli skupno srečanje ministrantov. Dobimo
se pri sv. maši ob 7.30 v Klošterski cerkvi.

Volitve novih članov ŽPS bodo v nedejo, 22. marca.
Svetopisemski dan:
Župnija sv. Ožbalt s sodelovanjem ostalih dveh župnij organizira v soboto 28. marca
2020 svetopisemski popoldan. V cerkvi sv. Ožbalta bomo brali in poslušali Sveto pismo.
Začeli bomo ob 13. uri. Od 13. do 15. ure bodo brali bralci iz župnije sv. Ožbalt, od 15. do
16. ure bralci iz župnije sv. Jurija, od 16. do 17. ure bralci iz kloštrske župnije od 17. do
18. ure pa bralci vseh treh župnij. Ob 18. uri bo zaključna sveta maša. Vabljeni k branju,
k poslušanju in razmišljanju ob Svetem pismu.
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

POST
S pepelnično sredo smo začeli 40 dnevni post. Zakaj 40 dni? Ker evangeliji
poročajo, da je bil Jezus 40 dni v puščavi in se tam postil. Danes, na 1.
postno nedeljo, smo poslušali iz evangelija po Mateju, da se je Jezus 40 dni
postil in je bil skušan. Ali je Jezus res bil
40 dni v puščavi, ni tako pomembno.
Pomembno je, da število 40 namiguje na
2 Mz 34, 28, kjer piše, da je bil Mojzes 40
dni in noči pri Gospodu in da ni jedel ne
pil. To kaže, da je Jezus novi Mojzes,
torej ta, ki človeštvo pelje iz suženjstva v
svobodo. Skušnjave, ki so jih imeli
Izraelci na Sinaju pa podoba Jezusovih skušnjav. V evangeliju smo tudi
slišali, da je Duh, ki je prišel nad Jezusa pri krstu, vodil v puščavo, da bi ga
hudič skušal. Bog sam je torej odvedel Jezusa v puščavo, da bi preizkusil
njegovo odločitev postati odrešenik sveta. Duh ga je vodil, pravi evangelist.
To jasno pove, da so bile skušnjave, katerim je bil Jezus izpostavljen, v
njegovi notranjosti. Hudič je hotel zasejati dvom v uspešnost Jezusovega
odrešenjskega poslanstva, odrešiti človeštvo.
S katerimi skušnjavami pa se je Jezus soočal? Evangelist Matej pravi, da je
prva skušnjava sebičnost. Razvidno je, da je večina Judov napačno razumela
poslanstvo Odrešenika. Menili so, da bo Odrešenik ljudem izbojeval raj na
zemlji, kar beremo tudi v Jn 6, 15, ko je Jezus čudežno nahranil množico in
so ga hoteli postaviti za kralja. A božje kraljestvo je več kot le jed in pijača.
Pri drugi skušnjavi gre za preveliko samozavest in predrzno zaupanje v
Boga. Človek mora zaupati Bogu, toda božje pomoči ne sme izzivati s
predrznimi dejanji. Tretja skušnjava meri na judovski pohlep in

oblastiželjnost nad drugimi narodi. Judje so pričakovali, da bo Mesija
obnovil Davidovo kraljestvo, osvobodil Izrael in razširil oblast nad druge
narode. Evangelist Matej s pomočjo Jezusovih skušnjav pokaže, da je Jezus
ne le pravi Bog, ampak tudi pravi človek, ki je skušan tako kot vsak izmed
nas. Skušnjavec je hudič, po grško diabolos, to je tisti, ki vrže nekaj vmes,
da nastane razdor, prepirljivec, klevetnik. Se najdemo v teh skušnjavah?
Smo tudi mi skušani?
Prva skušnjava, s katero se je Jezus soočal, je torej sebičnost. Vse imeti le
zase. Danes najbrž ni v ospredju hrana. Bolj gre za to, da bi radi imeli zase,
kar je sveto. Vse mi mora služiti, mi biti v korist. Tudi vera, tudi molitev.
Sprašujemo se: kaj imamo od tega, da molimo? Da verujemo? Da zaupamo
Bogu? Bo nam, ki verujemo, kaj bolje na svetu kot tistim, ki ne verujejo in
ne zaupajo Bogu? Zakaj ne dovolimo, da Bog o tem odloča?
Druga skušnjava, s katero se je Jezus soočal, je izzivanje božje pomoči in
hkrati prisvajanje Boga. Boga hočemo zlorabiti v namen, da nam dviga
samozavest. Hudič se je posluževal svetopisemskih besed. Ta skušnjava je
bila v zgodovini in je tudi danes prisotna. Zloraba božje besede za
premagovanje ali podrejanje tistih, ki se ne strinjajo z nami. Spet je v
ospredju sebičnost.
Tretja skušnjava, s katero se je Jezus
soočil je oblast. Jezus se je oblasti
odpovedal v prid ljubezni do ljudi.
Jezus ni želel in ne želi imeti oblast
nad človekom. Človeka le vabi in
ljubi, čaka in upa, da se mu bo zaupal,
ga sprejel v svoje življenje. Kaj pa
mi? Kako je z našo željo po oblasti?
Sledimo
Jezusovemu
vzgledu
ljubezni in se ne borimo za oblast nad
sočlovekom? Sprejemamo, da ima vsak človek svobodno voljo in da se kdaj
odloči tudi tako, kot nam ni všeč? Držimo človeka za vsako ceno ob sebi,
da bi zadovoljil naše potrebe ali mu pustimo svobodno živeti?
Po tretji skušnjavi je Jezus odločno odslovil satana: 'Poberi se, satan!'
Posnemajmo Jezusa in se odločno upremo vsemu, kar nas vleče vstran od
Boga v suženjstvo greha, v nesrečo. Pri tem nam gotovo pomaga molitev,
post, iskren pogovor z Bogom, sveta spoved, zaupanje vanj, hvaležnost in
veselje, da nas Bog tako zelo ljubi, da je daroval svojega Sina za to, da smo
božji otroci, dediči nebeškega kraljestva.

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 cerkveno smo pokopali:
Stanka Solina iz Ormoške c.
Oznanila
V ponedeljek, 2. marec bo redna
seja ŽPS.

V ponedeljek, 30. marca bo
srečanje članov župnijske
Karitas.
Za čiščenje cerkve
naprošamo dobre ljudi iz
mesta in Brega.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
 sveti krst je prejel:
Liann Klemenčič
 cerkveno smo pokopali:
Ano Svenšek iz Kraigherjeve ulice
Marico Kurnik iz Podvinc
Stjepana Gotala iz Volkmerjeve
Janka Pukšiča iz Kicarja
Ivana Rašla iz Placarja
Hermino Šneberger iz Trubarjeve
Terezijo Cajnko iz Flegeričeve
Oznanila
V ponedeljek, 9. marca ob 19. uri
imajo srečanje člani ŽPS.

V soboto, 7. marca ob 8.30
imajo srečanje ministranti.
Od 13. - do 15. marca so duhovne
vaje za člane ŽPS in zakonskih
skupin.
V soboto, 28. marca od 9. do 12.
ure bomo imeli oratorijsko
dopoldan za otroke 1. triade.
V nedeljo, 29. marca bodo pri maši
ob 10. uri sodelovali otroci 2.
triade. Pri tej sveti maši se bomo
posebaj spomnili naših mamic.
Za čistočo cerkve sv. Ožbalta
v mesecu marcu skrbi ga.
Milica Zelenko, za sv.
Lepolda pa ga. Jožica Ciglar.

župnija Ptuj – SV. JURIJ
 cerkveno smo pokopali:
Stanislava Luketo

V nedeljo, 29. marca bomo pri 10.
sv. maši obhajali materinski dan.

Oznanila
V četrtek, 19. marca na
Jožefovo bomo imeli sv.
mašo ob 18. uri.

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
Pobožnost križevega pota na Ptuju

Klošter:
Vsak petek ob 17.30 (vodijo birmanci), ob nedeljah po 9. maši (vodijo župnijske skupine),
pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo.

