
župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 sveti krst so v juliju prejeli:  

Tim Vilčnik 
Miabela Mlakar 
Adam Cimerman 
Kajnih 
Sofija Bezjak 
Matej Jagarinec 

 

 cerkveno smo v juliju pokopali: 
Marijo Matjašič 
Elizabeto Habjanič 

Elizabeto Vrečar iz Orešja 
Ljuban Cenčič iz Vičave 
Štefan Kokol iz Krčevine pri Ptuju 

 
 
 
 

 cerkveno sta se poročila: 
Petra Janžekovič in Christian 
Klauscher 
Sara Ovčar in Tomi Brumen 
Nina Miklašič in Matej 
Dovečar 
 
Oznanila 

V nedeljo, 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 
Danes se poslavljamo od prov. ministra p. Igorja Salmiča, ki odhaja v Rim, 
ker je bil izvoljen za generalnega asistenta Srednje Evrope. Pri njegovem 
delu mu želimo Božjega blagoslova. Hvala za njegovo pomoč v naših 
župnijah. Do prihodnjega prov. kapitlja bo provinco vodil p. Slavko 
Stermšek. 
    

V tem mesecu bo, od 16. do 20.  avgusta, na Ptuju Oratorij. Zaradi 
zdravstvenih ukrepov bo potekal na različnih lokacijah istočasno. Tema 
oratorija bo kraljica Estera. 
 

Uradne ureUradne ureUradne ureUradne ure    v pisarni župnijev pisarni župnijev pisarni župnijev pisarni župnije::::    

Sv. Peter in Pavel Sv. Peter in Pavel Sv. Peter in Pavel 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 Sv. Ožbalt Sv. Ožbalt 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. JurijSv. JurijSv. JurijSv. 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 
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Sv. Ožbalt 

Pred nami je praznik sv. Ožbalta in žegnanje župnije Ptuj sv. 
Ožbalt. Letos obhajamo tudi 50 let od 
ponovne ustanovitve župnije. Ker je ta 
svetnik manj znan, bomo v tem 
uvodniku predstavili na kratko njegov 
življenjepis. 
Sv. Ožbalt je že od nekdaj slovenskemu 
ljudstvu zlasti severno od Drave 
priljubljen svetnik. Češčenje tega 
svetnika se je že zgodaj začelo širiti po 
naših krajih; prihajalo je k nam z 
nemškega severa. 

Sv. Ožbalta upodabljajo s krono in žezlom, v rokah drži 
mučeniško palmo, ob nogah ali na rokah mu čepi krokar s 
prstanom ali pismom v kljunu. K njegovemu čaščenju so največ 
pripomogli škotski menihi, ki so to češčenje širili po evropskih 
deželah. Sv. Ožbalta večkrat prištevajo 14 pomočnikom v sili. 
Ponekod se mu priporočajo za dobro letino, za zdravje pri živini 
in lepo vreme. 
Ožbalt se je rodil okoli leta 605 kot sin angleškega kralja 
Etelfrida v Northumbriji ob škotski meji. 
Njegova sestra je bila sv. Eba, opatinja v samostanu Coldingham, 
kjer je po svetniškem življenju umrla 25. avgusta leta 683. Oče 



je bil pogan in je vse svoje sinove dal pogansko vzgojiti. Komaj 
je bilo Ožbaltu dvanajst let, mu je oče padel v boju z Briti, ki so 
prebivali v zahodnem delu Anglije. Northumbrije se je polastil 
nasilnik Edvin in Ožbalt je moral z brati leta 617 bežati na 
Škotsko. Zatekel se je k menihom na otok Iona, kjer so ga poučili 
v krščanski veri in ga krstili. Leta 634 je Ožbalt potolkel 
poganskega kralja Cadwalla pri Hexamu, pregnal Brite in spet 
osvobodil deželo. Ker je v boju padel tudi starejši brat, je sam 
zavladal v Northumbriji. Vladal je modro in si zelo prizadeval za 
širjenje in utrjevanje krščanstva v domovini. 
Ožbalt se je oženil s hčerjo poganskega kralja Wessexa in je 
svojega bodočega tasta pregovoril, da se je dal krstiti in deželo 
pokristjaniti. Z zglednim življenjem, s poštenostjo in 
dobrodelnostjo si je Ožbalt pridobil velik ugled tudi v sosednjih 
kraljestvih. Dal je zgraditi mnogo cerkva in samostanov, šol in 
sirotišnic. 
Komaj je dopolnil 38 let, je Ožbalt padel v bitki pri Maserfieldu 
5. avgusta leta 642 zoper poganske Marcijce, ki jih je z veliko 
močnejšo vojsko vodil njihov kralj Penda. V protikrščanskem 
gnevu je dal premaganemu kralju odsekati glavo in obe roki ter 
vse natakniti na kol. Krščanski vojaki so truplo, odsekano glavo 
in roki s častmi pokopali v samostanski cerkvi v Baedneyu v 
pokrajini Lincolnshire. 
Takoj po Ožbaltovi smrti je Bog poveličal njegov grob z 
mnogimi čudeži, predvsem s čudežnimi ozdravljenji. Tako je 
Ožbalt tudi po smrti svojemu ljudstvu izkazoval dobrote. Zato se 
je njegovo čaščenje kmalu razširilo po vsej Angliji, od koder so 
ga predvsem škotski menihi prenesli tudi v zahodnoevropske 
dežele, od koder je prišlo tudi k nam. 
 Zahvaljujemo se Bogu za vse darove in milosti, ki jih naklanja 
vsem vernim na priprošnjo sv. Ožbalta. Naj nam da moči, da bi 
živeli še naprej našo vero bolj živo in bojevito, kakor sv. Ožbalt. 

 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

 sveti krst so v juliju  prejela:  

Tijana Bernarda 
Spickmann 
Tija Ovčar 

 

 cerkveno smo v juliju pokopali: 
Roberta Šireca iz Dornavske 

Stanislava Feguša iz Štrafelove  

Iva Babiča iz Meškove ul. 

 
Oznanila 

PRAZNOVANJE SV. ROKA  
Slovesna maša bo 22. avgusta ob 
10. uri. Somaševanje bo vodil p. 
Danilo Holc ob 30. obletnici 

mašništva. Maša bo zunaj pred 
cerkvijo. Ob 9. uri bomo šli s 
kipom sv. Roka peš v procesiji iz 
kloštra in se na tak način 
zahvalili sv. Roku in ga hkrati 
prosili, da nas še naprej na 
njegovo priprošnjo Božja 
previdnost varuje pred okužbami 
današnjega časa. Lepo vabljeni k 
sv. Roku! 
Cerkev čistijo farani iz Brega in 
mesta. 
 

 

 
 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 

 sveti krst so v juliju prejeli:  

Lana Barovič 
Lan Drevenšek 
Nik Plavšič 
Ela Knehtl 

 

 cerkveno smo v juliju pokopali: 
Marijo Meznarič iz Kicarja 

Mirana Čuša iz Kraigherjeve 

Janeza Horvata iz Rimske pl. 

Ljudmilo Valent iz  Rimske pl. 

 
 cerkveno sta se poročila: 
Brmež Matija in Šešerko Sara 
Barovič Nejc  in Pratneker 
Nuša 
Šegula Denis in Cizerl  Iris 
 

Oznanila 

• V  nedeljo, 8. avgusta ob 
11. uri bo naša župnija 
praznovala 50 letnico 
ponovne ustanovitve  
župnije. Slovesnost bo 
vodil kapucinski 
provincial p. Primož 
Kovač. Vabljeni. 

• V mesecu  avgustu čistijo 
cerkev sv. Ožbalta ga. 
Terezija Meško z ekipo, 
sv. Leopolda pa ga. Darja 
Horvat z ekipo. 

 
 
 

 


