
  

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 
• sveti krst sta v oktobru 

prejeli:  

Eva Kopušar 
Sanja Mihelič 

 

 cerkveno smo v oktobru 

pokopali: 
Antona Korošca iz Pivkove 

Franca Mohorka iz Vinarskega 
trga 
Julijo Valenko iz Reševe 

 
 
 
 
 cerkveno sta se poročila: 
Barbara Čeh in Martin Fras 
 
Monika Golob in Luka 
                                          Haložan 
 

 
 
 
 
 
 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 

 
Glede na nepredvidljiv razvoj bolezni, ki razsaja med nami, ne 
moremo napovedati, kako bo s koncertom Karitas in 
miklavževanjem. V danem času bomo vse potrebno oznanili. 
Vsekakor naj bo november naš mesec karitas. Bodimo pozorni 
na tiste priložnosti v naši okolici, ki nas spodbodijo k temu da 
delamo dobro. 
 
 
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 

                         NOVEBER 2021 

 

 

 

 

 
 

Hvaležnost Bogu in ljudem 

 

Zahvalna nedelja, ki jo danes praznujemo, ima namen, da se bolj 
zavestno spomnimo, kako zelo smo odvisni od darov, ki nam jih 
vsak dan, vsak trenutek Bog v svoji neskončni dobroti 
daje: naravnih in nadnaravnih darov. Ves svet, na katerem 
živimo, je Božji dar. V začetku Svetega pisma so zapisane 
besede: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po 
vsej zemlji in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj 
vama bo v hrano« (1 Mz 1, 29). Bog je svet ustvaril za nas ljudi, 
vendar je dal prvima človekoma že kot eno prvih zapovedi, naj 
svetu »gospodujeta«. Danes ekonomisti radi uporabljajo izraz, da 
je potrebno gospodariti »kot dober gospodar«. Na žalost pa je 
današnja slika »gospodarjenja« svetu drugačna, žalostna.  
Neprestano brezvestno izčrpavanje zakladov, ki jih v sebi nosi 

zemlja, pelje samo v pogubo 
planeta. Taljenje ledu na 
zemeljskih tečajih, velika 
onesnaženost zraka, rastlin, 
zemlje, že ima svoje hude 
posledice, ki se bodo še 
stopnjevale, če se bo to še 
naprej nadaljevalo. Na 
žalost se nadaljuje in to v 



vedno večjih razsežnostih. Danes, ko obhajamo zahvalno 
nedeljo, se moramo spomniti, da smo vsi ljudje, zlasti pa 
državniki dolžni skrbeti za zdravje  zemlje in njenih sadov.    
Človek ni samo bitje iz mesa in kosti, nima samo materialnih 
potreb za svoje preživetje. Človek je tudi duhovno 
bitje, ustvarjen po Božji podobi: »Naredimo človeka po svoji 
podobi, kot svojo podobnost! … Bog je ustvaril človeka po svoji 
podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je 
ustvaril« (1Mz, 1, 26,27). Prvi človek je zamazal to svojo Božjo 
podobo z grehom, zato je prišla smrt in trpljenje nad vsakega 
človeka. Toda Bog se nas je usmilil in poslal svojega Sina Jezusa 
Kristusa, ki nas je odrešil s svojim trpljenjem in s svojo smrtjo na 
križu. Po njegovem vstajenju je postala sveta Cerkev  »vesoljni 
zakrament odrešenja«, po njej Jezus Kristus do konca sveta 
odrešuje človeka:  »Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do 
spoznanja resnice« (1Tim 2, 4). Za vse delo Kristusovega 
odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih in Božji besedi, se 
danes Bogu zahvalimo in ga prosimo, da bi v veri bili vedno bolj 
trdni in goreči. 
 
Danes pa naj bo naša hvaležnost namenjena tudi vsem bratom 
in sestram, s katerimi potujemo skozi naš čas. Vsak človek je 
Božji dar drugemu. Nešteto darov v obliki vzpodbud, 
poučevanja, zgleda,  materialne podpore, je bil v svojem 
življenju vsak od nas 
deležen. Hvala za 
dobre ljudi, ki delijo z 
nami naše življenjske 
radosti in trpljenje.   
 
Tudi v naših ptujskih 
župnijah je veliko 
takih in drugačnih 
dobrotnikov, ki s svojo 

zavestno pripadnostjo župnijskim skupnostim, pomagate na 
raznoterih področjih župnijskega življenja, da naše župnije živijo 
in delujejo. Hvala vam, dragi bratje in sestre, župljani in 
župljanke, za vse delo in vso pomoč, ki jo nudite našim 
župnijam. Bog naj vsem stoterno povrne. 
Tudi mi, kot vaši duhovniki se vam zahvaljujemo za vso 
pozornost, ki nam jo izkazujete, za vse molitve in za vse darove, 
ki nam jih darujete, zlasti ob različnih priložnostih. Bog naj vam 
povrne in bogato poplača s svojo milostjo. 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

• sveti krst so v oktobru prejeli:  

Ema Bračič 
Dalan Durović 
Aleks Sirc 

 

 cerkveno smo v oktobru 

pokopali: 
Slavka Novoselnika iz Ob 
železnici 
Jožico Šimenko iz Dornavska 

Matildo Kovačič iz Štrafelove  
 

Oznanila 

 

• 8. 11.  seja ŽPS 
 

•  21. 11. ob 10.30 maša za 
otroke 

 

•  29. 11.  seja članov 
Župnijske Karitas 

 

•  Cerkev čistijo farani iz 
Budine

 
 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

• sveti krst sta v oktobru 

prejeli:  

Sara Zorko 
Mia Kurbos 

 

 cerkveno smo v oktobru  

pokopali: 
Miro Šegula iz Potrčeve ceste 

Ano Kolarič iz Nove vasi 

Terezijo Kuhar iz Vodove ulice 

 

Oznanila 

• V ponedeljek, 8.11.2021 ob 
19. uri imajo srečanje člani 
ŽPS. 

• Člani župnijske karitas bodo 
imeli srečanje v torek, 16. 
11. 2021 po večerni maši. 

• Za čiščenje v mesecu 
novembru poskrbijo za sv. 
Ožbalta ga. Terezija Meško z 
ekipo, za sv. Leopolda pa ga. 
Anica Zorec z ekipo. 


