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Sv. Joahim in sv. Ana 
starša Device Marije, godujeta 26. julija  

Prvi življenjepis (po legendi) Marijinih staršev sega v 2. stoletje. Sv. Ana 

in Joahim naj bi bila kraljevega, Davidovega rodu. Bila sta pobožna in 

plemenitega značaja, zato sta kmalu po poroki svoje premoženje razdelila 

na tri dele: enega za svetišče, drugega za 

ubožce, tretjega pa sta obdržala za svoje 

preživetje. Bila sta preizkušena, saj že 

dvajset let nista imela otrok. Zaobljubila 

sta se, da ga bosta, če bo Bog uslišal njuno 

prošnjo in jima dal potomca, posvetila 

Njemu. Nekega dne se Ani na vrtu prikaže 

angel in ji razodene, da so njene molitve 

uslišane, saj ji bo Bog dal otroka, po 

katerem bo njen rod blagoslovljen po 

vsem svetu. Podobno razodetje doživi tudi 

Joahim. »Znamenito« je njuno srečanje, 

objem in poljub pri tempeljskih zlatih 

vratih v Jeruzalemu. Deklici, ki sta jo 

dobila, sta dala ime Marija ter jo skrbno 

vzgajala. Izročilo pravi, da sta jo, tri leta 

staro, izročila v varstvo duhovnikov v 

templju in tako izpolnila zaobljubo. Njuna 

vloga je bila s tem dopolnjena, začelo pa 

se je poslanstvo njune hčerke Marije, v 

kateri so se izpolnile sanje sleherne 



judovske deklice: postala je mati obljubljenega Mesija. 

Sv. Ano velikokrat upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom na glavi, 

kako sede razlaga Mariji »sveto pismo« oz. jo uči; pogostokrat sta Joahim 

in Ana prikazana skupaj z Marijo, prav tako pogoste pa so upodobitve Ane, 

ki ima ob sebi deklico Marijo, v naročju pa drži Jezuščka.  

Sam prihajam iz župnije, ki ima zavetnika sv. Joahima in Ano. Spominjam 

se, da je bil ta praznik poleg Velike noči in Božiča najbolj pomemben v 

naši vasi. Vsi člani družine smo opravili sveto spoved, in se praznično 

pripravili z raznimi domačimi dobrotami za goste. K slovesni maši so bili 

povabljeni vsi duhovniki iz dekanije. Dekan je vodil sveto mašo in je tudi 

pridigal. K slovesnosti so bili povabljeni tui vsi verniki iz dekanije. Ta dan 

je bilo res moč občutiti pravo občestvo vernikov z njihovimi dušnimi 

pastirji.  
V slavospevu na čast sv. Ani, ki ga je zložil v drugi polovici 15. stoletja Rudolf 
Agricola najdemo napisano: 
»Bodi pozdravljena, ANA, o božje matere mati, 
ki si v zveličanje pot prva odprla ljudem. 
Hčerko si nam podarila, v katere presvetem naročju  
Bog, ki ga svet ne objame, sam si izvolil je dom. 

Rada in lahko pomagaš nam v družbi s hčerko preljubo –  
dvigni zato nam prošnje revne pred prestol Boga.  
Nikdar ne bodo željé neplodno nam zledenele,  
če se obrnemo k tebi, če nam obljubiš pomoč. 

Kdor se vate ozre, čelo naj dvigne pogumno, 
strah, da bo prosil zaman, v tistem trenutku zbeži. 
Hčerka tebi ničesar in hčerki Vnuk ne odreče – 
kakor Hči tebe časti, ljubi Bog mater svojó.« 
 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ sveti krst so v prejeli:  
Gal Ciglar 
Zala Miložič 
Ajda Šestan Petrič 
 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Alojza Cajnka iz Zagrebške c. 
Antonijo Mandl iz Spolenakove 
 
 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Dobrič Petra in 

Tušek Davorin 
Fakin Tina in 

Branko Nečemer 
Oznanila 

 Cerkev čistijo farani iz Budine - 

vsak petek ob 9. uri 

 

 



župnija Ptuj – SV. OŽBALT

➢ sveti krst so v juniju prejeli:  
Pia Munda 
Brin Branda 
Jan Levanič,  
Nelli Horvat 
Naja Horvat 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Laura Cajnko in 

Nino Horvat 
     Petra Kotnik in 

Aleksander Merc  
 

➢ cerkveno smo v juniju 
pokopali: 

+ Kristino Toplak iz Peršonove 

+ Ano Benkovič iz c. 8. Avgusta  

+ Stanislava Šegula iz Potrčeve 

+ Vladimirja Brusa iz Podvinc 

+ Milana Šalamuna iz Podvinc 

+ Herbeta Potočnika iz Placarja 

 
 

 
 
Oznanila 

• Hvala za čiščenje v juniju. V 
juliju za cerkev sv. Ožbalta 
skrbi ga. Jožica Habjanič, za 
sv. Leopolda ga. Cveta 
Grabar z ekipo. 

• V juliju in avgustu bo 

župnijska pisarna odprta v 

ponedeljek, sredo, četrtek 

in petek od 8 -12 h in v 

ponedeljek od 17-18 h. 

• V nedeljo, 7. avgusta, bomo 
praznovali župnijskega 
zavetnika sv. Ožbalta. 
Slovesna sveta maša bo ob 
11. uri, ki jo bo vodil dekan 
g. Marjan Fesel. Lepo 
vabljeni. 

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

➢ sveti krst so prejeli:  
Nik Gabrovec 
Dominik Pauko 
Liam Muršec 
Zala Šegula 
Rok Kolarič 
Martin Vrbančič 
Nei Vindiš 
Tadej Vorih 
Ela Gerečnik 
 

 

 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Janeza Gonzo iz Zavčeve 

Ano Štrucl iz doma upokojencev 

 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Zdenko Čeh in 

Majda Kovačič 
Tomaž Horvat in 

Teja Bezjak 
Simon Rotar in 

Jasna Čeh 
Nino Gerečnik in 

Hana Lapuh
 



SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 

ORATORIJ Ptuj 2022 

Vabimo te, da se nam pridružiš in postaneš del velike družine ptujskega 

oratorija. Če bi rad/a preživel/a nepozaben teden počitnic, si ustvaril/a 

nepozabne spomine, sklenil/a nova prijateljstva in se zabaval/a v dobri 

družbi otrok, duhovnikov, katehetov in animatorjev, smo mi pravi naslov 

zate!  

Po dolgih treh letih se bomo končno spet srečali, ko nas bo letošnji oratorij 

popeljal po zgodbi svetopisemske junakinje kraljice Estere.  

Letos se bomo videvali od torka 16. avgusta do 

sobote 20. avgusta. Dobrodošli ste vsi otroci, od 

predšolskih otrok pa vse do tistih, ki se jeseni 

odpravljate v zadnji razred osnovne šole. 

 

Prijavite se lahko na Facebook strani našega 

oratorija: 

https://www.facebook.com/OratorijPtuj/ mi pa 

vas že nestrpno pričakujemo! ☺ 

 

Krištofova nedelja 
24. julija bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Blagoslovili bomo naša vozila 

in zbirali za misijonska. 

 

Poletni razpored sv. maš – Klošter 
V juliju in avgustu v Kloštru ni nedeljskih sv. maš ob 10.30 uri. 

 

Intence 
Za sv. maše, darovane od 1. septembra naprej so mašne intence 23€. 
 

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 

http://www.kloster.si/

