AVGUST 2020

župnija Ptuj – SV. JURIJ
 sveti krst so prejeli:
Jan Štumberger
Jan Skledar
Nik Caf
Pia Petek
Zala Vrbančič
Taja Strelec
Marcelo Muršič
Vita Mihalič
Sofija Lovrec

 cerkveno sta se poročila:

Tomislav Cvetko in Meri Zelenko

Oznanila

V soboto, 15. avgusta ima naša
župnija celodnevno češčenje. Sv.
maše bodo ob 8h, 10h in 19h.
Celodnevno češčenje bomo začeli
s sv. mašo ob 10h, po sv. maši bo
izpostavljeno Najsvetejše.
Zaključna sv. maša bo ob 19h.
Razpored celodnevnega češčenja
najdete na oglasni deski in na
spletni strani naše župnije.

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ
Odpoved oratorija

Kot je bilo večkrat oznanjeno, letošnjega oratorija ne bo. Razlog je seveda
zdravstvena kriza v kateri se nahajamo. Neodgovorno bi bilo vse
udeležence in tiste, ki bi jih srečevali, izpostavilti nevarnosti okužbe.
Veselo dogajanje bomo pogrešali, hkrati se veselimo oratorija naslednje
leto.
Pravila o vedenju v cerkvah v času Korona krize

Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v
cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko
številko (brez imena in naslova). Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti
maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma vloži
v kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni.
Po tem obdobju kuverto z listki uniči.
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

SVETI ROK

Večina romarskih cerkva v Sloveniji je
Marijinih, nekaj pa je tudi takih, ki so
posvečene svetnikom, katerim so se
naši verni predniki priporočali kot
priprošnjikom v sili. Med te spada tudi
sveti Rok, ki ima na slovenskih tleh
precej cerkva, povečini podružnic.
Njegovo značilno podobo ali kip, ko
kaže kužno rano na svojem stegnu in
mu pes prinaša kruha v gobcu, vidimo
na številnih stranskih oltarjih in
znamenjih. Ta podoba pove, da je Rok
zavetnik proti kužnim boleznim; še
danes pa se mu priporočajo bolniki, ki
imajo rane ali pa bolne noge.
Ko epidemija koronavirusa po vsem svetu in tudi pri nas dobiva
vse večje razsežnosti, se kristjani lahko v molitvi obrnemo k
svetemu Roku. Že od srednjega veka in časa uničujočih kug
naprej so se verniki zatekali k njemu kot zaščitniku pred
epidemijami.

Sveti Rok je bil sin guvernerja iz francoskega mesta Montpellier.
Starši so bili že v letih, ko se jim je po nešteto molitvah in
priprošnjah rodil Rok. Ko jim je bil nazadnje otrok vendarle dan,
so ga zaobljubili Bogu. Ob smrti staršev je bilo Roku 20 let in
takrat se je odločil, da bo prodal vse svoje imetje in postal
Kristusov ubožec po zgledu svetega Frančiška Asiškega. Vstopil
je v tretji red in se v romarskih oblačilih podal v Rim, proseč
miloščine. Takrat je po Italiji razhajala kuga in Rok se je posvetil
skrbi za kužne bolnike ter mnoge tudi ozdravil. Ko je zbolel tudi
sam, se je vrnil v Montpellier. Pred bližajočo se smrtjo se je
umaknil v kočo v gozdu, kjer mu je pes vsak dan prinašal kos
kruha. Zato ga velikokrat upodabljajo s psom. Čudežno
ozdravljen se je znova pojavil v Montpellieru. Ker ni razkril svoje
identitete in so ga imeli za vohuna, so ga zaprli v ječo. Tam je pet
let pozneje umrl. Na smrtni postelji je prejel zakramente in
duhovniku razkril svojo pravo identiteto.
Kmalu po njegovi smrti se je njegovo češčenje razširilo po Italiji
in Franciji, nato pa po vsej Cerkvi. Sveti Rok je priprošnjik zlasti
proti kugi, za kar je bil razglašen po cerkvenem zboru v Ferrari,
ko je ta bolezen z Vzhoda prek mornarjev prišla v večja
pristanišča v Benetke, Marseille, Lizbono … in se nato razširila
po vsej Evropi.
Tudi na obrobju Ptuja imamo podružno cerkev sv. Roka.
Mnogi smo se že v tem času epidemije obračali nanj z molitvami
in prošnjami, da bi bili obvarovani hude bolezni. Vabimo vas, da
ga radi častite in poromate v
to podružno cerkev. 16.
avgusta, ko goduje, nam bo
dana možnost, da se
udeležimo romarske maše.
Čeprav to poletje ni skupnih
organiziranih romanj v
romarska svetišča po naši
domovini, vas vabimo, da se

v teh prostih dneh odločite in kot posamezniki ali družine
opravite romanje. Tam lahko opravite romarsko sveto spoved in
se udeležite maše. Božje milosti so nam na voljo tudi v tem času
preizkušnje.
župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL
 sveti krst so prejeli:
Oznanila

Luka Majerič
Gal Valenko
Lena Grušovnik

 cerkveno smo pokopali:
Marto Tušek iz Ljutomera
Alojzija Vrhovška iz Rogatca
Franca Čeha iz Spuhlje
Petra Ljubeca iz Mariborske c.
Marijo Verzel iz Rogaške c.

 cerkveno sta se poročila:
Medved Primož in Bolcar
Martina

16. avgust – ob 10. uri bo srebrna
maša p. Branka Cestnika in
blagoslov obnovljenega kipa sv.
Roka pri podružni cerkvi sv.
Roka.
31. avgust – po večerni maši bo
srečanje članov župnijske Karitas
V mesecu avgustu (petek ob 9.
uri) čistijo cerkev dobri ljudje iz
Budine.

župnija Ptuj – SV. OŽBALT
Oznanila

 cerkveno smo pokopali:

Franca Lačna iz Bevkove ulice

Hvala za čiščenje v preteklem
mesecu. V avgustu skrbi za
cerkev sv. Ožbalta ga. Terezija
Meško z ekipo, za cerkev sv.
Leopolda pa ga. Darja Horvat.

