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VSI SVETI 

Praznik vseh svetih - Občestvo svetnikov 
Mesec november zaznamuje praznik vseh 

svetnikov, ki ga obhajamo prvi dan meseca. Ta dan 
se spominjamo vseh tistih bratov in sester, ki so 
hodili pred nami po poti vere in za katere upamo in 
verjamemo, da so že poveličani in zato tudi naši 
priprošnjiki pri Bogu, neglede na to ali jih je uradna 
Cerkev prepoznala kot svete in blažene ter umestila v 
seznam svetnikov ali ne. Praznik vseh svetih je 
praznik veselja in življenja, tako kot praznik velike 
noči, ko se spominjamo Jezusovega vstajenja in 
zmage nad smrtjo. Cerkev nas vabi, da ob obisku 
grobov naših dragih, katerih telesa počivajo v zemlji, 
oni pa 
prebivajo v 
Bogu, 
okrepimo v 
sebi to vero in 
zavest, in se 
tako kot na 
mnoge 



(uradne) svetnike v svojih potrebah, lahko obračamo 
tudi na drage pokojne starše in prijatelje. Saj je 
ljubezen, ki ne umrje, vez, ki nas povezuje z njimi tudi 
preko groba. In če so za časa življenja skrbeli za nas, 
koliko bolj morejo sedaj pri Bogu posredovati za nas 
in nam pomagati, ko stopamo skozi vsakdanje 
preizkušnje. 
    V apostolski veroizpovedi molimo »verujem v 
občestvo svetnikov.« Izraz “občestvo svetnikov 
(svetih)” ima dva pomena, ki sta najtesneje povezana: 
“občestvo (skupna deležnost) pri svetih rečeh 
/'sancta’/” in “občestvo med svetimi osebami 
/'sancti’/”. 
“Sancta sanctis! (sveto svetim)” zakliče celebrant v 
večini vzhodnih liturgij pri povzdignjenju svetih darov 
pred obhajilnim obredom. Verniki /“sancti”/ se 
nahranijo s Kristusovim telesom in njegovo krvjo 
/“sancta”/, da bi rastli v občestvu Svetega Duha in bi 
to občestvo priobčevali svetu. 
Dvojno povabilo torej, da se pogosto udeležujemo 
svetega bogoslužja – svete maše, saj se pri Gospodovi 
mizi srečujemo z poveličano Cerkvijo svetih in 

blaženih, 
hkrati pa 
se hranimo 
s sveto 
evharistijo-

kruhom 
močnih in 

gradimo 
občestvo 

svetih. 
 



župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ cerkveno smo pokopali: 
Marijana Kodermana iz  Linhartove 

Sergej Donaj iz Spuhlje 
 
Oznanila 

•  Otroci ob sredah ob 18.00 
vabljeni na vaje otroškega 
pevskega zborčka. 

• V nedeljo, 13.11. pri maši 
ob 10.30 sodelujejo 
veroučenci in prepeva 
otroški pevski zbor. 

• V nedeljo, 27.11. pri maši 
ob 10.30 sodelujejo 
birmanci. 

• V soboto, 26.11. ob 10.00 v 
kloštru. Izdelovali bomo 
adventne venčke, ki jih 
bomo nato na 1. Adventno 
nedeljo pri sveti maši 
blagoslovili. 

 

 

 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 
➢ sveti krst sta prejela:  

Lan Šori  
Zala Lenartič 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Lidijo Godec, iz Središča ob Dravi 

Elizabeto Bračko iz Rimske 
ploščadi 

Drago Svenšek iz Ul. 25. Maja 

Cirila Korparja iz Frankovičeve 
ulice 

 
 

Oznanila 

• V nedeljo, 13. 11. ob 10. uri 
pri sv. Leopoldu sodelujejo 
otroci 4.,5. in 6. razreda. 

• V ponedeljek, 14. novembra 
ob 19. uri imajo srečanje 
člani ŽPS. 

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

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Ivano Bračič iz Štukov 

Janka Perneka 

Oznanila 

• V nedeljo, 13. 11. bomo 
imeli po maši ob 10. Uri 
roditeljski sestanek 1. in 2. 

triade.  Starše  tretje triade 
vabimo v nedeljo, 20. 11. 
Ob istem času. 

• V četrtek, 17. novembra 
imamo redno sejo ŽPS. 

• V soboto, 26.11. bomo ob 
10. uri Izdelovali adventne 
venčke.



 

 

 
 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 

Karitasov koncert 
Od 20. do 27. novembra bo potekal teden Karitas, v okviru katerega bo v 

sredo, 23. novembra vseslovenski koncert Karitas v celju. Pred tem bo 

dogajanje na Ponikvi. V petek 25.novembra bo v naši cerkvi sv. Petra in 

Pavla ob 19. uri koncert dekanijske Karitas. 

V nedeljo, 27. novembra je nedelja Karitas. Nabirka bo namenjena 

potrebam dobrodelnosti. 

 

Srečanje dekanijske Karitas 
V torek, 8.11.2022, ob 19.00,  v Cirkulanah v dvorani zraven osnovne šole 

 

Miklavževanje 

Letos bosta na Ptuju pripravljeni, v ponedeljek 5. decembra, miklavževanji 

na dveh krajih. Ob 17.30 bo skupno miklavževanje župnij sv. Petra in 

Pavla in sv. Jurija na dvorišču minoritskega samostana. 

V župnijski dvorani pri sv. Ožbaltu, bodo otroci pričakali Miklavža ob 16. 

ali ob 17. uri. 

Prispevek je 10 eurov. Prijave sprejemamo v župnijskih pisarnah.   

Mladinska srečanja so vsako soboto ob 19. uri. 

Teden zaporov 
V tednu od 13. do 19. novembra 2022 bomo tudi letos obhajali teden 

zaporov. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali 

potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor.  
 

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/

