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JEZUSOV KRST 

S praznikom – nedeljo Jezusovega krsta, liturgično sklepamo 
božični čas. Kar pa v »praksi« ne pomeni, da v cerkvah in po 

naših domovih pospravimo jaslice in prenehamo s petjem 
božičnih pesmi, ampak po lepi tradiciji s prepevanjem pesmi 
in postavljenimi jaslicami »podaljšamo« božični čas do 

praznika Jezusovega darovanja v templju – svečnice.   
Jezusov krst je razodetje svete Trojice in dejanje ponižanja s 

katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim načrtom 
ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med 
osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni, se Sveti Duh 

razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa in v tem 
trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, 

ki povezuje Jezusa z Očetom..   
Krst je začetek, je prvi in najpomembnejši izmed sedmih 
zakramentov.  Gregor Nacianški o njem zapiše, da »je najlepši 
in najveličastnejši od božjih darov... Imenujemo ga dar, milost, 
maziljenje, razsvetljenje, oblačilo netrohljivosti, kopel 
prerojenja, pečat in vse kar je še najdragocenejšega. Dar, ker 
se podeljuje tistim, ki ne prispevajo ničesar; milost, ker se daje 
celo z grehom zadolženim; krst, ker se greh utopi v vodi; 
maziljenje, ker je posvečen in kraljevski (taki so tisti, ki so 
maziljeni); razsvetljenje, ker je sijoča luč; oblačilo, ker pokriva 
našo sramoto; kopel, ker očiščuje; pečat, ker nas varuje in je 
znamenje božjega gospostva.«  



Praznik Jezusovega krsta je priložnost za spomin na naš krst, 
na dan, ko se je tudi nad nami razlegel Božji glas: »Ti si moj 
ljubljeni sin/ljubljena hčer nad teboj imam veselje,« (Mt 3,17) in 

smo, prerojeni v krstni vodi, postali kristjani, postali Božji 
otroci, in s tem »tudi dediči, dediči pri Bogu, sodediči pa s 
Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani« 
(Rim 8,17). Ta dan je priložnost, da se zahvalimo staršem in 
botrom, da so nas prinesli v cerkev, ter da obnovimo krstne 

obljube, da poživimo in sami izpovemo vero, ki so jo ob našem 
krstu izpovedali naši starši in botri. 

 

 
 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ cerkveno smo pokopali: 

Milana Korena, iz Pergerjeve ul. 

Alojzijo Dokl, iz Kokolove ul. 

Kristino Rakuša, iz Šeronove ul. 

Vero Muršič, iz Šeronove ul. 

Marijo Plohl, iz Spuhlje 

 

• sveti krst je prejel:  
Arijana Ribič  

 

Oznanila 
- V januarju čistijo cerkev farani iz 

Spuhlje 

- Srečanje članov OFS, petek, 20.1. ob 

16.30 

- družinska maša, 22. 1. ob 10.30, 

pri maši prepeva otroški zbor ZGŠ 

- Srečanje župnijske Karitas, 

ponedeljek, 30.1., po maši.  

- Srečanje ŽPS, ponedeljek, 6.2. po 

sveti maši. 

 



 

STATISTIKA za leto 2022 (Klošter) 

zakrament svetega krsta je prejelo 21 otrok (lani 22) 

zakrament svetega zakona si je podelilo 8 parov  (lani 5) 

cerkveno smo pokopali 49 vernikov (lani 36) 

svetih obhajil smo razdelili 22.500 (lani 19.500) 

prvoobhajancev je bilo 34 (lani 36) 

birmancev je bilo 24 (lani 36)
 

 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

 

➢ cerkveno smo pokopali: 

+ Janeza Rižnarja  iz Kicarja 
+ Franca Ribiča iz Langusove 
+ Vido Robin iz Nove vasi 
+ Matildo Škofič iz 

Kraigherjeve 
+ Jakoba Ferleža iz Ul. 

Jožefe Lackove 

 

 

 

 

➢ sveti krst sta prejeli:  
Nuša Arnuš 
Lia Kosi Strelec 
 

➢  cerkveno sta se poročila:  
Patricia Kosi in Matic 
Strelec 

 
Oznanila 
- Za čiščenje sv. Ožbalta v mesecu 

januarju skrbi ga. Marina 

Kramberger, za sv. Leopolda pa ga. 

Cveta Grabar. 

 
STATISTIKA ZA LETO 2022 (Ožbalt) 

Zakrament svetega krsta je prejelo 21 otrok (lani 35) 

Zakrament svetega zakona si je podelilo 8 parov (lani 5) 

Cerkveno smo pokopali 67 vernikov (lani 72) 

Svetih obhajil smo razdelili 11000 (lani 8500) 

Prvoobhajancev je bilo 23  (lani 22) 

Birmancev je bilo 30 (lani 25) 

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

➢ cerkveno smo pokopali: 

Marijo Zorec iz Mestnega Vrha 
Erno Krajnc iz Mestnega Vrha 
Elizabeto Viher iz Krčevine pri 

Ptuju 

➢ sveti krst je prejela:  
Tara Leskovar 

 

 

 



Oznanila 
- V ponedeljek, 9. januarja bo ob 

17. uri redna seja Karitas 

- V četrtek, 19. 1. imamo ob 18. 

uri sejo ŽPS 

- V soboto, 21. 1. imamo ob 19. uri 

biblični večer 

 

 

 

STATISTIKA ZA LETO 2022 (Proštija) 

Zakrament svetega krsta je prejelo 34 otrok (lani 30) 

Zakrament svetega zakona si je podelilo 17 parov (lani 17) 

Cerkveno smo pokopali 37 vernikov (lani 27) 

Svetih obhajil smo razdelili 10000 (lani 8000) 

Prvoobhajancev je bilo 11  (lani 14) 

Birmancev je bilo 14 (lani 8)

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 

Blagoslovi domov 
Ob začetku novega leta blagoslavljamo domove. Kdor želi se lahko 

prijavi pri enem od patrov. 
 

Razstava jaslic 

Na samostanskem dvorišču in v minoritski kleti je vsak dan odptrta 

razstava jaslic. Vabljeni na ogled. 
 

Srečanje za mlade pri Trojici,  

Pri sv. Trojici v Halozah bo v sobota, 14.januarja med 10. in 16. uro srečanje 

za mlade.  
 

Srečanje bralcev Božje besede 
V refektoriju samostana bo v sredo, 18. januarja ob 19. uri srečanje vseh 

liturgičnih bralcev Božje Besede. Naš gost bo g. Gregor Čušin. 
 

Izobraževanje sodelavcev in prostovoljcev Župnijskih Karitas 

bo v torek, 31. janarja ob 16.30 v refektoriju minoritskega samostana.   
 

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/

