
 
 
 
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 

ŽUPNIJE NA PTUJU PRIREJAJO 

S ES ES ES E     M I N A RM I N A RM I N A RM I N A R    
nove evangelizacije – sinodalna pot 

Odvijal se bo v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju 

 

vsak torek ob 18. uri bo SVETA MAŠA 

nato se nadaljuje seminar 

 

 

1. 03. 2022 »Gospod, razsvetli temine mojega srca!« p. Matei Senteş 

8. 03. 2022 Poslušati kaj Duh govori Cerkvi kot Božje 

ljudstvo 
g. Anton Marinko  

15. 03. 2022 Hoditi skupaj pod navdihom Svetega Duha p. Mio Kekić 

22. 03. 2022 Zdrava in nezdrava duhovnost v hoji za Kristusa  p. dr. Josip Blažević 

29. 03. 2022 Skupna hoja za Jezusom - pričevanje Bernardka in Marko 
Viher 

5. 04. 2022 Napolnjeni s Svetim Duhom – razločevanje  g. Zoran Kodela 

12. 04. 2022 Krst v Svetem Duhu – notranje umiranje  g. Ciril Čuš 

                   MAREC 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Žalostno je, da smo vsak dan soočeni z nemirom. Nemir 
v duši, nemir v družini, nemir med sosedi, nemir v 
župniji, nemir v državi … tega smo navajeni. A kar 
zadnje dneve spremljamo, ne moremo doumeti. Je 
zastrašujoče – vojna v Evropi. Brez skrbi in pomislekov 
smo dolgo uživali v času miru, blagostanja, ugodja. 
Samo po sebi umevno, da bo večno tako. Mir je krhka in 
izjemno dragocena stvar. Prav je, da vsak pri sebi in v 
svojem okolju dela za mir. Nemir uničuje odnose in 
zdravje. Bog nam vsak dan podeli vse, kar potrebujemo. 
A te darove je treba negovati in zanje moliti. Ne vzeti kot 
nekaj, kar nam v vsakem primeru pripada, do česar 
imamo pravico. Vse je dar. 
 
Misli nam hitijo v deželo, kjer ljudi ponoči budijo 
bombe. Srca teh ljudi so polna strahu in negotovosti. 
Družine ločene. Bolniki brez oskrbe. Domovi porušeni. 
Grozote, ki jih mi, vsaj mlajši izmed nas, ne poznamo. In 
Bog pomagaj, da se nikoli ne bi srečevali s takšnimi 
grozotami. 



Postni čas nas vabi, da razmislimo, kaj nosimo v srcih. 
Mir ali sovraštvo? Odpuščanje ali večna zamera, ki jo 
podedujejo tudi naslednji rodovi? Premalo je le odpoved 
mesu ali sladkarijam. Post nas vabi, da pogledamo vase 
in dodamo košček miru temu svetu. 

 
 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

 cerkveno smo pokopali: 
Otilijo Hernec iz Spuhlje 

Frančiško Kekec iz Rogaške  

Marijo Mlakar iz Spuhlje 

Olgo Čeh iz Obrežja 
 

Oznanila 

- 7. marec – redna seja ŽPS 
- 13. marec – srečanje OFS 
- 13. marec – celodnevno 

češčenje pri Svetem Roku 

- 14. marec – celodnevno 
češčenje 

- 28. marec – srečanje članov 
Karitas 

- Križev pot je ob petkih pol ure 
pred mašo in ob nedeljaj po 
deveti maši ter pri Svetem Roku 
pred mašo. 

- Cerkev čistijo ob petkih ob 9. 
uri farani iz Budine.   

 

 
 
 
 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 

 cerkveno smo pokopali: 
Sonjo Mlakar iz  Ul. 25. maja 

Franca Vraberja iz 
Frankovičeve ulice 

Olgo Toplak iz Kraigherjeve ulice 

Antona Čokla iz UL. Jožefe 
Lackove 

Ano Majer iz Volkmerjeve ulice 

Ludvika Šalamuna iz Kariževe 
ulice 

Kondrada Veršiča iz CMD 13 

Ano Krajnc iz Nove vasi 45 
 

 

Oznanila 

- V soboto, 12. marca ob 8.3o uri 
imajo srečanje ministranti. 

- V ponedeljek, 14. marca ob 19. 
uri imajo srečanje člani ŽPS. 

- Križev pot bomo molili pri sv. 
Ožbaltu ob petkih ob 18. uri, ter 
ob nedeljah ob 8. uri, pri sv. 
Leopoldu pa ob nedeljah ob 
9.30. Vabljeni. 

- Za čistočo cerkve sv. Ožbalta 
skrbi ga. Milica Zelenko z ekipo, 
za sv. Leopolda pa ga. Jožica 
Ciglar s svojo ekipo.

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 

 cerkveno smo pokopali: 
Brigito Toplak iz zavoda za 
osebe s posebnimi potrebami 
Marijo Zupanič Center starejših 
občanov Ormož 
Branka Lešnika iz Mestnaga 
Vrha 60 
Slavka Kolarja iz Placarja 41b 

Anico Skaza iz Štukov 24 
 

 

Oznanila 

- V sredo, 9. marca ima ob 18. uri  
biblična skupina svoje srečanje. 
 

- Križev pot je vsak postni petek 
ob 18.30 v proštijski cerkvi. 

 
- V nedeljo, 27. marca bomo pri 

sv. maši ob 10. uri obeležili 
materinski dan.

 
 
 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 
Križev pot mesta Ptuja 
V nedeljo, 20. marca se bomo, po ulicah našega mesta, spominjali trpljenja 
naših prednikov in njihovega križevega pota. Začeli bomo ob 16. uri v 
proštijski cerkvi. Lepo vabljeni! 


