
 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
Verouk 
V prvem tednu junija bomo zaključili z letošnjim veroučnim letom. 
Družine veroukarjev vabimo tudi med počitnicami k rednemu obisku sv. 
maš. 
Marijafest 
V soboto, 14. maja, je na Ptujski Gori ob 17. uri Marijafest. Vabljeni, da 
prisluhnemo skladbam v čast naši nebeški Materi. 
Romanje v Assisi 
Družine in prijatelji sv. Frančiška ste vabljeni na romanje v Assisi, ki bo 
potekalo od 24. do 29. julija. Na mizah s tiskom v naših cerkvah so listi z 
natančnejšimi informacijami. 
Birma 
Birmo bomo letos imeli v soboto 4. junija ob 10. uri v klošterski cerkvi. 
Srečanje zakonskih skupin 
Dekanijsko srečanje zakonskih skupin bo v petek 27. maja ob 20. uri na 
Destrniku. Zakonci vabljeni! 
Provincialni kapitelj 
Od 30. maja do 1. junija bo v Kloštru potekal drugi del provincialnega 
kapitlja naše Slovenske minoritske province. Dogajanje priporočamov 
molitev. 
Oratorij 
Po dveh letih premora sporočamo, da letošnji oratorij 
BO! Potekal bo od torka, 16. do sobote, 20. avgusta. 
Skozi oratorijsko zgodbo bomo spoznavali vrednote, 
ki nas jih uči svetopisemska kraljica Estera. Vabimo 
te na teden veselja, prepevanja, dogodivščin, molitve, 
igre in nepozabnih izkušenj. Pridi, da boš lahko na 
koncu Oratorija rekel ali rekla: »Zaupam, zato si upam!« 
Prijave se odprejo kmalu.  
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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ŠMARNICE 

Šmarnice bele so zacvetele, materi jih prinašamo v dar ... 
prepevamo Mariji, saj je mesec maj posvečen prav njej. Veseli, 
da smo dočakali pomlad, da smo prehodili z Jezusom križev 
pot na veliki petek in se veselili njegovega vstajenja na Veliko 
noč. Tako ali drugače smo preživeli prvomajske praznike, zdaj 
pa zremo brezskrbnemu poletju naproti ... Pa da se vrnemo k 
ljudski pobožnosti.  
Kdaj in kje je začetek šmarnic? V začetku 19. stoletja je papež 
Pij VII. to pobožnost potrdil in odobril z odpustki. Šmarnice 
imajo svoj začetek v Rimu. Hitro so se hitro širile po vsej Italiji, 
Nemčiji in Franciji. Tudi Slovenci smo to ljudsko pobožnost z 
veseljem sprejeli, in sicer se je 
majniška pobožnost začela leta 
1851 v ljubljanskem 
semenišču na pobudo 
bogoslovca Jerneja Lenčka. 
Devet let kasneje so šmarnice 
obhajali tudi v mariborskem 
semenišču. Janez Volčič je leta 
1855 napisal knjigo z naslovom 
Šmarnice. Knjiga je dobila ime 
po cvetlici, ki cveti v začetku 
maja.  
 



Kmalu je tudi ljudstvo začelo obhajati majniško pobožnost. 
Verniki so se zbirali pri Marijinih kapelicah in brali Šmarnice. 
Vključili so tudi litanije in peli Marijine pesmi. 
Prav v času razširjanja Marijine pobožnosti je slovensko 
slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi, katere so verniki vzeli 
za svoje. 

Tudi danes se radi zbiramo v cerkvi ali pri kakšni kapelici, da 
skupaj počastimo našo nebeško mater. Druženje je veselo, ne 
manjka smeha in dobre volje. Za otroke je srečanje pri kapelici 
posebno doživetje. Naučijo se moliti rožni venec in litanije 
Matere božje. Tudi Marijine pesmi jim postanejo domače. Ob 
koncu šmarnic se igrajo, lovijo ... le kdo nima lepega spomina 
na šmarnice iz otroštva? 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

 sveti krst so v aprilu prejeli:  

Jure Krajnc 
Lia Zadravec 
Lan Marinič 
 

 cerkveno smo pokopali: 
Milico Kozenburger iz 
Pergerjeve ul.  
Franca Žgeča iz Mariborske 

 

Oznanila 

8. maj – maša za gasilce 
9. maj – seja ŽPS 
15. maj – maša za družine (poje 
otroški zbor) 
29. maj – prvo sveto obhajilo 
30. maj – sestanek članov ŽK 
V maju cerkev čistijo farani iz 
Spuhlje – vsako soboto ob 9. uri.   

 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 sveti krst je prejela:  

Leana Nikolla 
 cerkveno smo v aprilu 

pokopali: 
+ Nežo Notersberg, iz 
Kajuhove 

+ Marijo (Mojco) Žitovnik iz  
Kraigherjeve 
+Terezijo Mlinarič iz  
Rabelčje vasi, 

+ Darjo Lukič iz Kraigherjeve, 

+Marijo Mesarič iz 
Kraigherjeve 

+ Terezijo Vrabl iz Žabjaka 
+ Pavla Kozjaka iz  Podvinc 
+ Vincenca Zidariča iz Kicarja 

+Genovefo Kolarič iz  
Bevkove  

 
 

 cerkveno sta se poročila: 
Tjaša Kajtezovič in Tomaž 
Fajfar 

 

Oznanila 

- V nedeljo, 8. maja bodo pri 
sv. Leopoldu ob 10. uri, 
sodelovali gasilci iz naše 
župnije. 

- V ponedeljek, 9.maja bo ob 
19. uri srečanje ŽPS. 

- V soboto, 14. maja bomo ob 
10. uri na parkirišču pred 
cerkvijo sv. Leopolda 
blagoslovili motoriste. 
Vabljeni! 

- V nedeljo, 15. maja bomo 
ob 10. uri  obhajali 
Leopoldovo nedeljo. Sveto 
mašo bo daroval p. Tarzicij 

Kolenko, domačin in letošnji 
jubilant. 

- V soboto, 21. maja, bo za 
našo župnijo praznik prvega 
svetega obhajila v cerkvi sv. 
Leopolda ob 10. uri. 

- V petek, 6. maja ob 19. uri 
smo imeli pri Leopoldu 
uvodno srečanje novega 
pevskega zbora. Naslednje 
srečanje bo v petek, 20. 
maja ob 19.uri v učilnici pri 
Leopoldu. Lepo vabljeni! 

- Hvala za čiščenje v mesecu 
aprilu. V maju pa prosimo 
za čiščenje sv. Ožbalta ga. 
Simono Jozić, za sv. 
Leopolda pa ga. Anico 
Mlakar. 

  

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 sveti krst so v prejeli:  

Elizabeta Bratuša 
Lenart Bratuša 
Nika Bedenik 
Ema Prajndl 
Mark Ribič 
 

 

Oznanila: 

- V soboto, 14. maja bomo 
imeli ob 10. uri prvo sveto 
obhajilo. 

- V nedeljo, 22. maja bomo 
imeli slovesnost z našimi 
zakonci jubilanti. Letošnji, 
lanski in predlanski 

jubilantje vabimo, da se 
prijavite v župnijski pisarni. 

- V nedeljo, 29. maja bomo 
pri sv. maši ob 10. uri imeli 
priložnost za bolniško 
maziljenje. 
 

 

 


