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Rozalija Sicilijska 
zavetnica proti kugi, goduje 4. septembra 

 

V preteklih dveh letih in pol se z velikim zaupanjem obračamo na svetega 

svetega Roka, zavetnika proti kugi, čigar cerkev imamo tudi v neposredni 

bližini našega mesta, na Bregu. 

V zgodovino Cerkve pa se je kot zavetnica proti kugi zapisala tudi sveta 

Rozalija, doma z Sicilije. O njej pripoveduje legenda, da je bila grofovskega 

rodu, rojena okoli 1130 v Palermu na Siciliji. Bila je  lepa in pametna 

mladenka, za katero se je zanimalo mnogo snubcev, ona pa jim ni vračala 

zanimanja, pač pa se je odločila za drugačnega Ženina in mu podarila svoje 

življenje. Pridružila naj bi se redovnikom, ki so živeli po pravilih sv. 

Bazilija. Kasneje pa se je umaknila še bolj v samoto. Na gori Monte 

Pellerino, si je našla nedostopno skalno 

votlino s pogledom na Palermo in očetovo 

hišo.  

S seboj je imela le križ in nekaj nabožnih 

knjig iz domače hiše… v samoti je preživela 

16 let, nato je umrla 4. septembra 1166.  Po 

njeni smrti so v skali našli njen napis: »Jaz, 

Rozalija, hči Sinibalda, gospodarja Coschine 

in Rosa, sem se iz ljubezni do svojega 

Gospoda Jezusa Kristusa odločila prebivati v 

tej votlini.« Sprva so ji napravili grob kar v tej 

votlini. Njeno češčenje se je hitro razširilo, 

potem pa so nanjo pozabili. Skoraj pol 

tisočletja kasneje (leta 1624), ko je v Palermu 



razsajala kuga, se je prikazala v videnju lovcu, ki je lovil blizu votline. Tedaj 

so njene relikvije v slovesni procesiji prinesli v mesto in čez tri dni je kuga 

prenehala. Danes velja sv. Rozalija za zavetnico mesta Palerma in Sicilije 

ter priprošnjica proti kugi. Najpogosteje jo upodabljajo kot puščavnico 

oblečeno v rjavo oblačilo z razpuščenimi lasmi in z vencem belih vrtnic na 

glavi. V rokah drži križ in lobanjo. 

Poleg priprošnje k svetemu Boštjanu in Roku, se lahko ob ponovnem valu 

obolenj priporočimo tudi sveti Rozaliji. Vsekakor pa smo ob njenem zgledu 

povabljeni, da tudi mi za kakšen dan zapustimo hrup mestnega vrveža, 

odidemo na samoten kraj. S seboj vzemimo le križ in kakšno nabožno knjigo 

ter si »podarimo« čas za drugačnega Ženina – našega Gospoda Jezusa 

Kristusa in za premišljevanje o prioritetah svojega življenja. 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ sveti krst so v prejeli:  
Glorija Peklaj 
Lana Potočnik 
Lea Valič 
Klara Korenjak 
 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Alojzijo Benčec iz ob Dravi 

Janeza Zemljariča iz ob Rogoznici 

Franca Kukovca iz Ormoška ul. 

Jožefa Mesariča iz Rimska ul. 
 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Cehner Nejc in 

                              Anja Lovrec 

Oznanila 

• V ponedeljek, 5. septembra 

bo po večerni sv. maši redna 

seja ŽPS 

• 12. do 15. Septembra bo 

vpisni teden k verouku 

• 25. septembra bo pri nas 

katehetska nedelja.  

Praznovali bomo pri sv. 

maši ob 10.30. 

• V ponedeljek, 26. septembra 

bo srečanje župnijske 

Karitas 

• Cerkev ta mesec čistijo 

farani iz Spuhlje (vsako 

soboto ob 9. uri) 
 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

➢ sveti krst sta v avgustu 
prejeli:  
Gaja Šrot 
Veronika Mergeduš 
 
 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Renato Perhač iz Mestnega vrha 

 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Luka Starec in 
                      Polona Embreuš 
 



Oznanila 

• V nedeljo, 11.septembra, ko 
je romanje na Ptujsko goro, 
je v naši župniji sveta maša 
samo pri sv. Leopoldu ob 
8.30 uri. 

• V ponedeljek, 12. 
septembra  ob 19. uri imajo 
srečanje člani ŽPS. Člane 
gospodarskega sveta pa 
vabim na srečanje isti dan 
ob 18. uri. 

• Med 12. in 15. septembrom 
bomo imeli vpisni teden k 

verouku. Razpored po 
razredih si poglejte na 
spletni strani župnije. Prav 
tako je na spletni strani 
župnije  razpored za verouk, 
ki se prične  19. septembra.  

• Cerkev sv. Ožbalta v 
septembru čisti ga. Marina 
Kramberger, sv. Leopolda 
pa ga. Lizika Rašl. Hvala. 

 
  

 

 

 

 

 

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ 

➢ sveti krst so v prejeli:  
Luka Dejan Potočnik 
Lana Strelec 
Mia Gabrovec 
Ruben Logar 
Lorena Logar 
 
➢ cerkveno smo pokopali: 

Anico Hedl iz Grajene 

Marjeta Terbuc iz Vičave 

Marija Kramberger iz Grajene 

 

➢ cerkveno sta se poročila: 

Aleš Lajh in 

                         Dajana Najžar 
Dejan Potočnik in 

                          Špela Kirbiš 
 
 

Benjamin Strelec in 

                           Lea Sušek 
Nik Arcet in 

                         Andreja Šmigoc 
Rok Bergman in 

                         Rebeka Komelj 
 
 
Oznanila 

• Danes ima ob 17. uri ima 

naša Frančiškova družina 

svoje srečanje. 

• V sredo, 7. septembra 

imamo ob 19. uri sejo ŽPS. 

• V ponedeljek in torek, 12. In 

13. septembra bomo po 

urniku verouka imeli vpis v 

posamezne razrede. 

 

 

 

 



SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
Molitveni dan za duhovne poklice 
bo v soboto, 10. septembra potekal na Ptujski Gori. ob 8.30  bo molitvena 

ura, sočasno bo v Frančiškovi dvorani program za otroke in mlade, zlasti 

za ministrante. Ob 9.30 bodo v cerkvi pete litanije Matere Božje in nato ob 

10. uri sveta maša. 

Zaobljubljeno romanje na Ptujsko Goro 
V nedeljo, 11. septembra 2022, bo naše zaobljubno romanje na Ptujsko 

Goro. Ob 6. uri bo pri Marijinem stebru na Minoritskem trgu blagoslov 

tistih romarjev, ki boste šli peš. Nato gremo po poti čez most, mimo Roka 

po glavni cesti proti Ptujski Gori. Ob 9.00 uri bo molitvena ura in ob 10.00 

uri naša zaobljubna romarska maša. Kdor ne bo mogel iti peš ima na 

razpolago avtobus, ki bo peljal po sledečem razporedu: 8.00h železniška 

postaja; 8.10 uri Vinarski trg in 8.25h sv. Rok. Avtobus se bo vračal ob 12. 

uri s Ptujske Gore. Lepo vabljeni na romanje! 

Verouk 
V tednu po 11. septembru začnemo z veroukom. Urniki so na spletnih 

straneh naših župnij in oglasnih deskah. Prva ura je namenjena vpisu, ki je 

potreben za vsak razred. Prispevek je 30 eurov na družino. 

Frančiškova tridnevnica 
S praznovanjem tridnevnice praznika sv. Frančiška bomo letos začeli pri 

sv. Juriju (nedelja 2. 10.); s tranzitusom bomo nadaljevali pri sv. Ožbaltu 

(ponedeljek 4. 10.) in sam praznik obhajali v Kloštru (torek, 4. 10.), vsak 

večer ob 19. uri. 

Srečanja mladih 
V petek, 9. septembra bomo začeli s srečanji ptujske mladine. Prvo 

srečanje bo ob 19. uri v Proštiji. 

Stična mladih 
V soboto, 17. septembra, bo v Stični potekalo srečanje mladih iz vse 

Slovenije. Prijavite se lahko v župnijskih pisarnah, kjer dobite tudi 

natančne informacije  
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/

