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ADVENTNI ČAS 

Stopili smo v adventni čas. Veseli, da okrog nas gorijo lučke, 
svečke in razni okraski, ki nas uvajajo v božični čas. Ulice in 

trgi kar kličejo, da se ustavimo in občudujemo vso to krasoto. 
Trgovine ponujajo, kar si srce poželi, vendar le na prvi pogled. 
Kar si srce v resnici poželi, ne najdemo nikjer, razen v bližnjem 

in poslednočno pri Njem. 
Pripravljamo se na Njegov rojstni dan. Jezus se je učlovečil, a 

bi mi imeli srca polna radosti, veselja, zaupanja, ljubezni. 
Učlovečil se je, da bi imeli ljudje večnost pri Bogu. Večnost!  
A moremo to dojeti? 



Adventni čas je postavljen tako, da nas bolj in bolj pripravlja 
na osrednji dogodek. Če pogledamo samo zunanja znamenja, 
kot je adventni venček, vidimo, da nam pomaga vsako nedeljo 

nekoliko bolj razsvetljiti srce in razum. Cerkev je za adventni 
čas pripravila čudovita bogoslužja. Vsako nedeljo evangelij 
spodbuja k obremu. Na prvo advento nedeljo nas Jezus 

opozarja na čuječnost. Na drugo adventno nedeljo nas vabi k 
spreobrnjenju. Na tretjo adventno nedeljo Janez Krstnik 

opozori na Odrešenika. Četrta adventna nedelja je tako blizu 
praznika, da pri evangeliju poslušamo o času, ko je Marija 
nosila Jezusa pod srcem. 

Najbolj neposredna priprava, ali tudi zadnje veliko veselje pred 
samim Božičem, je gotovo božična devetdnevnica. »Kralja, ki 
prihaja, pridite, molimo!« 

Pripravimo Novorojenemu lep in prisrčen sprejem. Saj nas 
neskončno ljubi. Bodimo dobri drug do drugega in se skupaj 

veselimo Jezusovega prihoda. 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ cerkveno smo pokopali: 

Antona Cafuta iz k jezeru 

Frančiška Šalamuna s Spuhlje 

Marijo Petek iz  Polenc 

Terezijo Horvat s Spuhlje 

Marijo Čuš, ob Rogoznici 
  
Oznanila 

• Miklavževanje bo v ponedeljek, 
5. decembra ob 17. uri pri sv. 
Roku in ob 18.30 v kloštru v 
refektoriju samostana. 

• V ponedeljek, 5. decembra bo 
po maši seja ŽPS. 

• Od torka, 6. do četrtka 8. 
decembra bo tridnevnica pred 

praznikom Brezmadežne. Na 
praznik bo po maši procesija z 
lučkami po križnem hodniku  

• Adventna delavnica ob sobotah 
med 10. in 12. uro. 

• Na sveti večer bo maša ob 21.00. 
Pri maši bo prepeval otroški zbor 
zasebne glasbene šole sv. Petra 
in Pavla, ki deluje v našem 
samostanu. Ob polnoči poje 
župnijski pevski zbor. Vabljeni že 
ob 23.40 h glasbeni meditaciji. 

• Božični ofer bo za nove orgle. 

• V decembru cerkev čistijo farani 
iz mesta in Brega - vsak petek ob 
9. uri. 

 

 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

➢ sveti krst je prejel:  Zvonko Čeh 



➢ cerkveno smo pokopali: 

Franca Meznariča iz Kicarja 
Marjana Laha iz Remčeve ulice 
Elizabeto Cajnko iz Nove vasi, 
Vinka Kotarja iz Volkmerjeve 
Alenko Vaupotič iz Mestnega 

Vrha,  
Franca Primožiča iz CMD 
Justino Zorec iz Nove vasi 
Milana Čuša iz Kicarja 

 
Oznanila 

• V nedeljo 11. decembra pri 
sveti maši ob 10. uri pri sv. 
Leopoldu sodelujejo otroci 
7. in 8. razreda. 

• V ponedeljek, 12. decembra 
ob 18. uri imajo srečanje 
člani ŽPS. 

• V četrtek, 15. decembra ima 
naša župnija celodnevno 
češčenje. Ob 10. uri bo 
sveta maša. Ob 14. uri bo 
izpostavljeno Najsvetejše v 
češčenje. Ob 18. uri bo 
zaključna sveta maša, ki jo 
bo vodil srebrnomašnik  br. 
Vlado Kolenko. 

• V torek, 20. decembra bom 
obiskal bolnike. 

• Na sveti večer, 24. 
decembra bosta sveti maši 
ob 20. uri pri sv. Ožbaltu in 
pri sv. Leopoldu ob 22. uri. 

• Na Božič bomo pri svetih 
mašah imeli blagoslov 
otrok. 

 
 

  

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

 

➢ cerkveno smo pokopali: 

Jožefa Ilca iz Krčevine 

Vlasto Flanjak iz Aškerčeve 

 
 
Oznanila 

• Jutri, 5. Decembra imamo v 
viktorinovi dvorani ob 17. 
uri miklavževanje. 

• V ponedeljek, 19. decembra 
bomo imeli pri sv. maši ob 
18. uri spokorno bogoslužje 
in priložnost za sv. spoved. 

• Na sveti večer bomo imeli 
polnočnici ob 20. in 24. uri. 

Pri prvi bo prepevala in 
igrala mladina. Pred drugo 
bo adventna meditacija, ki 
nam jo bo pripravil zbor sv. 
Viktorina in potem prepeval 
pri sv. maši. 

• Na sam Božič bomo imeli pri 
sv. maši ob 10. uri blagoslov 
otrok. 

• Trikraljevska akcija otrok bo 
v petek, 30. decembra. 

• V soboto, 31. decembra se 
bomo pri sv. maši ob 18. uri 
zahvalili za preteklo let



SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 
 

Srečanje ministrantov 

V soboto, 10. decembra bo pri sv. Trojici v Podlehniku srečanje 

ministrantov oblikovano v obliki druženja, igre, kateheze. 
 

Dekanijska Karitas 
V torek, 13.decembra bo ob 18. uri v Kloštru srečanje dekanijske Karitas. 

 

Misijonsko pričevanje 

V petek, 16 decembra bo ob 19. uri v refektoriju samostana predstavitev 

misijonske izkušnje in življenja na Madagaskarju. 

 

Luč miru iz Betlehema 
bodo letos s sporočilom in povabilom: »VSTANI IN SVETI«, na 4. 

adventno nedeljo, 18. decembra med nas prinesli ptujski skavti.  Več o 

akciji Luč miru iz Betlehema na lmb.skavt.net. 

 

Spovedovanje v Kloštru 
Od ponedeljka 19. do petka 23. decembra bo vsak dan od 9. do 11. ter od 16. do 

19. ure v klošterski cerkvi priložnost za sv. spoved.  

  

Blagoslovi domov 

Kot vsako leto, ste vabljeni, da sporočite željo, da ob začetku novega leta 

blagoslovimo Vaš dom. 

  

Srečanje bralcev Božje besede 

V sredo, 18. januarja 2023 ob 19. uri v Kloštru srečanje bralcev naših 

župnij. Med nami bo igralec, dramatik in režiser, g. Gregor Čušin. 
 

 

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://lmb.skavt.net/
http://www.kloster.si/

