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POST IN VELIKA NOČ 

 

Zakorakali smo v 
postni čas. Postni čas 

je milostni čas. V 
postnem času nas 
Cerkev vabi, da 

razmislimo o svojem 
življenju, o odnosu do 

sebe, bližnjega in 
Boga. V ta namen 
nam ponuja postna 

razmišljanja, duhovne vaje in molitve. Zlasti molitev križevega 
pota. Če molitev vzamemo resno, lahko pripomore, da 
postanemo odprti in prizanesljivi do sočloveka, tudi do sebe. 

Bog želi, da se med seboj spoštujemo in pomagamo. Naj bo 
prav postni čas čas milosti medsebojnih odnosov in posledično 

prizadevanje za mir in dobro v svoji družini in v družbi. 
 
Postni čas nas bo pripeljal do največjega praznika, do Velike 

noči. Velika noč ni le spomin na Jezusovo vstajenje, je 
predvsem vera in upanje v naše vstajenje, v neposredno 

srečanje z Bogom, ko se bo izteklo naše žemeljsko življenje. 
Imamo razlog, da se skupaj z apostolom Pavlom veselimo tega 



najpomembnejšega trenutka našega bivanja: »Zdaj gledamo z 
ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje.« 1 Kor 13,12  
Prosimo Svetega 

Duha, da ne bomo 
izgubili izpred oči 
tega cilja, srečanja z 

Bogom, ko nas bo 
obudil od mrtvih in 

sprejel v svoje 
kraljestvo. 
 

 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL

➢ cerkveno smo pokopali: 

Milana Vujiča, k jezeru  
Lojzeka Cafuta, iz Povodnove ul. 

Franca Kojc, iz Finžgarjeve ul. 

Franca Bencika, iz Belšakove ul 

 

 ➢ sveti krst je prejel:  
Bine Lah 

 

Oznanila 

• 6. marec - srečanje ŽPS, po 

sveti maši. 

• 13. marec - celodnevno 

češčenje pri Svetem Roku 

• 14. marec - celodnevno 

češčenje v Kloštru, sklep ob 

18.00 

• 17. marec, ob 16.30 - 

srečanje članov OFS, v 

kloštru 

• 26. marec ob 10.30, 

družinska maša, pri maši 

prepeva otroški zbor ZGŠ in 

sodelujejo veroučenci 

• 27. marec - srečanje članov 

Karitas 

• Križev pot je ob petkih pol 

ure pred mašo in ob 

nedeljah po deveti maši ter 

pri Svetem Roku pred mašo. 

• V marcu cerkev čistijo ob 

petkih ob 9. uri farani iz 

Budine. 

 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT

➢ cerkveno smo pokopali: 

Terezijo Kovačič iz 
Rimske ploščadi 
Darija Ambroža iz C. 8. 
Angusta 
Silvo Lorger iz Bevkove 
Vinka Glavico iz Nove vasi 

➢  Oznanila 

• Križev pot molimo vsak 

petek ob 18 uri, ter ob 

nedeljah ob 8.uri pri Ožbaltu 

in pri sv. Leopoldu ob 9.30. 

• V nedeljo, 12. marca se bo 

pri sv. Leopoldu ob 10. uri 



izvajala glasbena maša 

Pesem tisočerih zvonov. 

Vabljeni. 

• V ponedeljek, 13. marca ob 

18. uri imajo srečanje člani 

ŽPS. 

• V soboto, 25. marca bo v 

cerkvi sv. Ožbalta od 14. do 

18. ure, potekal 

svetopisemski popoldan. 

Vabljeni k poslušanju in 

premišljevanju. Nato bo 

sledila sveta maša. 

• Prav tako,  25. marca, bomo 

ob 14. uri v župnišču, pričeli 

z oratorijskim popoldnevom 

za otroke. Posebej so 

vabljeni otroci I. triade.   

 
  

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

➢ cerkveno smo pokopali: 

Milene Ciglar iz Orešja 
Jožefa Bregarja iz Grajene 

 
Oznanila 

• Frančiškova družina 

naslednjo nedeljo, 12. 

Marca ob 16. uri svoje 

srečanje. 

• Sestanek župnijske Karitas 

bo jutri, v ponedeljek, ob 

17. uri.  

• Križev pot je vsak petek ob 

18.30 v naši cerkvi. 

 

 

SKUPNA OZNANILA VSEH NAŠIH ŽUPNIJ 

Seminar nove evangelizacije 
Vabljeni na seminar nove evangelizacije. Odvija se v dvorani minoritskega 

samostana na Ptuju sedem zaporednih torkov ob 19. uri  

(ob 18. uri bo SVETA MAŠA v cerkvi): 
 

    7. 3. JEZUS ŽIVI - blagoslov g. Vlado Bizjak 

 14. 3. NOTRANJE OZDRAVLJENJE – odpuščanje p. Peter Vrabec 

 21. 3. SPREOBRNENJE – mir in sprava p. Miran Špelič 

 28. 3. KRST V SVETEM DUHU – darove Svetega Duha g. Robert Brest 

  4. 4. RAST – SVETI DUH – podari Bogu vse g. Ciril Čuš 

Teden družine 
Od 18. do 25. marca bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne v 

družini«. Prvi dan so možje in očetje povabljeni, da prisluhnejo posnetemu 

pogovoru in se potem še sami pogovorijo v skupini. Zadnji dan so k temu 

povabljene žene in matere. Od ponedeljka do petka pa so od 19.45 – 20.05 



Zoom-večeri za družine, kjer bomo prisluhnili zgodbi, zapeli pesem in molili 

za mir v naših družinah.  

Križev pot mesta Ptuja  
V nedeljo, 19. marca ob 16. uri bomo imeli križev pot mesta Ptuja, v 

katerega smo vključene vse tri ptujske župnije. Namen križevega pota mesta 

Ptuj je, da se predvsem v postnem času spomnimo na dogodke ob katerih je 

mesto trpelo. Tako se bomo ob 16. uri zbrali v cerkvi sv. Jurija in se podali 

po ptujskih ulicah. Zaključek bo v Minoritskem samostanu. 

Križev pot za mlade  
Križev pot za birmance in mlade mesta Ptuj, v petek, 24.3.2023 ob 18.00 pri 

sv. Ožbaltu.  

Radijski misijon na Radiu Ognjišče in spovedni dan 
V tednu od 26.3.-1.4.2023 bo potekal radijski misijon na radiu Ognjišče. 

Gost nadškof msgr. Marjan Turnšek, bo imel nagovor vsak dan ob 11.15 in 

17.00. V sklopu radijskega misijona bo na cvetni petek, 31.3.2023,  

spovedni dan. V kloštru bo priložnost za sveto spoved od 8.00 do 19.30. 

Srečanje za mlade in odrasle može 

Srečanja za mlade in odrasle može (med 20.in 45. letom), bodo ob petkih, 

24. marca; 21. aprila; in 26. maja 2023, ob 20.uri v kloštru. Več: 041 260 

724 p. Milan Kos, 040 523 732 p. Andrej M. Sotler. 

Dekanijsko srečanje župnijskih svetov 
Bo v nedeljo, 12. marca ob 15. uri pri sv. Andražu v Vitomarcih. 

Blagoslov novih orgel v minoritski cerkvi sv. Petra in Pavla 
Tako željen blagoslov orgel se nam 

zopet odmika. Zaradi nemožnosti 

pravočasnega zaključka del in uglasitve 

novih orgel bo blagoslov predvidoma 

šele v mesecu juniju. 
 

 
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/

