
  

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 sveti krst so v juniju prejeli:  

Neža Kokot 
Luisa Kolarič 
Benjamin Feguš 
Katarina Klara Cafuta 
Ava Tement 
Neža Lovrec 
Alja Strelec 
Ana Rajh 
Adelina Vrabič 
Pia Skledar 
Mia Črešnik 

 
 

 cerkveno sta se poročila: 
 
Domen Dominik in 

Katja Kolarič 
 
Kristijan Brumen in 

Nina Kosec 
 
Matej Cafuta in 

Katja Drevenšek 
 
Rajh Teodor in 

Tadeja Krajnc

 
 
 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 

Oratorij 
Ptujski oratorij še vedno vabi otroke, da se ga 
udeležijo. Zaradi zdravstvenih razmer, ki otežkočajo 
odgovprno pripravo oratorija, sprejemamo prijave le 
še do 10. julija 2021. Sam oratorij bo potekal med 16. 
in 20. avgustom, v skladu s takratnimi 
omejitvami. Tema oratorija je kraljica Estera. Več 
informacij in prijavnice so že na voljo na naši FB 
strani Oratorij Ptuj. Vabljeni! 
 
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 

                             JULIJ 2021 

 

 

 

 

 
 

 

Duhovnik 

V teh dneh so se v duhovništvo dokončno izročili novomašniki, 
v Cerkvi na Slovenskem sedem. S svojim mladostnim žarom in 
neskaljeno ljubeznijo do Kristusa poživljajo svoja domača 
župnijska občestva in vso Cerkev, marsikje utrujeno od pešanja 
vere in posledic epidemije. Zato smo sredi novih maš in 
vstopanja novomašnikov v vsakdanje pastoralno življenje. 

Prav je, da si ob tem postavimo iskreno vprašanje: Se veselimo 
novomašnikov? Smo hvaležni Bogu za te poklicane? Čutimo 
skrb in potrebo po duhovnikih med nami? V sodobni družbi, kjer 
so krščanske vrednote marsikje pozabljene, je tudi duhovniško 
poslanstvo za mnoge nepotrebno. Nevarnost je, da se prepustimo 
javnemu mnenju, ki nas hoče prepričati, da niso primerni časi za 
mlade, da bi stopili na to pot in da duhovnik nima mesta v 

sodobni družbi. 
 
Krščanske 
skupnosti ni, 
kjer ni 
evharistije. 
Evharistije pa ne 
more biti, če ni 
duhovnika. Naša 



naloga je, da si izprosimo pri Gospodu duhovnike, ki bodo 
stanovitni in sveti. Razmislimo o vprašanju: Kaj sem pripravljen 
storiti za nove duhovne poklice? 

Hkrati smo hvaležni za svobodno pripadnost domovini ob 30 – 
letnici samostojnosti, za 30 let državljanske svobode, ko se nam 
je zgodovina nasmehnila in smo smeli iz dostojanstva naroda 
zrasti tudi v dostojanstvo samostojne države. Obudimo spomin 
na tolike duhovnike in škofe, ki so bili pogumni v boju tudi za 
narodni blagor. Koliki so evangelij oznanjali v domačem jeziku, 
ustvarjali umetniška dela, dvigali izobrazbo uma in omiko srca. 
Sveta vera jim je bila luč, materni jezik pa ključ do zveličavne in 
narodne omike. A ne samo naši blaženi in svetniški kandidati, 
tudi mnogi skriti Kristusovi služabniki. Npr. Slomškova prijatelja 
in sodelavca Franc Kosar in Marko Glaser, zgodovinar Franc 
Kovačič, duhovnik in skladatelj Stanko Premrl, duhovnik in 
mučenec Janez Zdešar, ekumenski delavec Stanko Janežič, škof 
dr. Jožef Smej, škof Anton Bonaventura Jeglič… koroški 
duhovnik Matej Močilnik, duhovniki rodbine Ivanocy iz 
Prekmurja… in mnogi drugi. Tudi njihove skrite žrtve in 
pokončnosti so danes del narodove hrbtenice in svobode. Naj 
nam sveti spomini nanje prižigajo novega upanja in poguma. Za 
uresničevanje svobode pa so se mnogi pogumni uresničevalci 
zmogli podrediti globljim klicem, globljim načelom, izvirajočim 
iz Božje postave in človeškega dostojanstva. 
 
Po vzoru sv. Jožefa, 
čigar leto obhajamo, so 
iz ljubezni do tavajoče 
in nesvobodne duše 
človeka in državljana 
zmogli uresničiti višje 
klice. Zmogli so pustiti 
ob strani svoja 
človeška pričakovanja 

in razočaranja, se odreči nasilju in potrpežljivo sprejemati tudi 
dogodke, katerih pomen niso razumeli. Takšna srca tudi danes 
ustvarjajo prostor za veliko večjo zgodovino. 
Vprašajmo se: Koliko sem se zmožen darovati za blagor našega 
naroda? Naj zapoved ljubezni ponovno postane prepoznavno 
znamenje kristjana! 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

 sveti krst so v juniju prejeli:  
Sofija Miabella Saksida 
Živa Klemenčič 
Mia Banfić 
Pika Korošec 

 
 cerkveno sta se poročila: 
Glažar Gregor in Ketiš Sara 
 

Oznanila 

Priporočamo se za vaš dar 
za nove orgle – mojstri v 
Mariboru pridno izdelujejo nove 
orgle za našo cerkev. Zbrati 
moramo 150.000 EUR. Prosimo 
vas, da po svojih zmožnostih 

darujeta v ta namen. Vsako 
prvo nedeljo v mesecu imamo 
ofer za nove orgle. Denar lahko 
prinesete tudi v župnijsko 
pisarno. Gospodarski svet 
župnije je sprejel naslednjo 
odločitev: Župljane in dobre 
ljudi vabimo, da postanete 
botri novih orgel. Kdor bo 
daroval 2.000 EUR bo zlati 
boter; 1.000 EUR bo srebrni 
boter in 500 EUR bo bronasti 
boter. Denar lahko darujete v 
več obrokih. Hvala za 
razumevanje in pomoč. 

V tem mesecu cerkev čistijo farani iz 

Budine – vsaki petek ob 9. Uri

 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 sveti krst so v juniju prejeli:  
Jana Fištravec 
Ela Svržnjak 
Tine Vojsk 
Oskar Fuks 
Zoja Hojski 
Tinej Strašek 
Alja Fradl 
 
 
 

 cerkveno smo v pokopali: 
Franca Petroviča iz Žabjaka 
Kristino Kurbus iz Kajuhove  

Alberta Zelenka iz Podvinc 
 

Oznanila 

V nedeljo 8. avgusta bo naša župnija 

praznovala 50 letnico ustanovitve 

župnije. Slovesna maša bo ob 11. uri 

v cerkvi sv. Ožbalta. Vabljeni, da 

skupaj praznujemo. 


