
 

SKUPNA OZNANILA VSEH TREH ŽUPNIJ 

VEROUK   
V ponedeljek,  9. januarja 2017, začnemo z rednim veroukom.  Starše vabimo, da 
otroke z zgledom navajate na versko življenje in obisk svetih maš ter jih 
spodbujate k rednemu obisku verouka in delanju domačih nalog.  Otroke vabimo, 
da prinesejo v cerkev k jaslicam dar za otroke - šparovčke, ki so jih dobili v prilogi 
adventnega koledarja. 

MESEC VERSKEGA TISKA    
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku, zadnjo 
nedeljo v januarju (29. 1.) pa obeležujemo tudi kot nedeljo 
Svetega pisma. To nam je lahko priložnost za razmislek o 
pomenu verskega tiska v duhovnem življenju. Ta ima 
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju vere pa tudi pri oblikovanju 
naših krščanskih stališč. Če ne poznamo krščanskih stališč, jih ne bomo znali 
zagovarjati v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti. Zato ima 
verski tisk neprecenljivo vlogo pri oblikovanju našega krščanskega svetovnega 
nazora.  
Vabimo vas, da si verski tisk (Družina, Ognjišče, Magnificat, Božje okolje, Prijatelj, 
Misijonska obzorja …) naročite neposredno po pošti.   

BLAGOSLOVI in OBISKI DOMOV 
Navadno smo duhovniki po božiču blagoslavljali in obiskovali vaše domove. Zaradi 
velikosti pastoralnega območja od letos naprej ne hodimo od hiše do hiše in 
blagoslavljamo. Obiskali pa smo oz. še bomo domove prvoobhajancev in 
birmancev. Če kdo od drugih vernikov želi blagoslov dóma, se naj naroči v župnijski 
pisarni in bomo z veseljem prišli. Ob tem je zanimivo, da marsikdo od rednih 
nedeljnikov reče, kako to, da več ne hodite po blagoslovih, oz. da je bilo to dobro. 
Po drugi strani pa je zelo malo vernikov, ki prosijo za blagoslov. 

V novem letu 2017 vam bratje minoriti želim obilo blagoslova, 
družinskega miru, iskrene ljubezni  

in medsebojnega spoštovanja.  
Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v lanskem letu na različne 

načine pomagali, tako v župnijah kot v samostanu! 

Bog vam povrni za vašo dobroto. 
 

 

Izdaja: Župnije na Ptuju – sv. Jurij, sv. Ožbalt, sv. Peter in Pavel  
Odgovarja: p. Dominik Tikvič, gvardijan in župnik moderator, Minoritski trg 1, SI - Ptuj,    
tel: 059 073 000, www.kloster.si 
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NA PRAGU NOVEGA LETA 

V minulem letu smo obhajali jubilejno leto Božjega usmiljenja in smo skupaj s 
papežem Frančiškom iskali pota, kako biti usmiljen kakor Oče in hoditi po 
stopinjah Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana. Vsi se 
zavedamo, da se mora vsebina in sporočilo svetega leta Usmiljenja nadaljevati. 
Zato novo leto ne bo imelo posebnega poudarka ali nove pastoralne vsebine, 
ampak bomo sadove leta usmiljenja živeli v vsakdanjih odnosih. Božična skrivnost 
Božjega rojstva nam kaže pot. Nismo sami, Gospod je z nami. Tudi mi bodimo z 
njim. 

V tem letu bomo nadaljevali s prizadevanjem za blagor družine, v duhu in po 
navodilih posinodalne apostolske spodbude Radost ljubezni. V to temeljno 
bogoslužno in pastoralno dogajanje se bosta vključevali dve pomembni obletnici: 
100. obletnica Marijinega prikazovanja v Fatimi in 500. obletnica reforme, ki jo je 
začel Martin Luter. Oba jubileja imata močno duhovno vsebino, ki je izziv, nagovor 
in vabilo za krajevno in vesoljno Cerkev. 

Na obletnico fatimskih dogodkov se v cerkvi sv. Petra in Pavla že pripravljamo s 
pobožnostjo petih prvih sobot. Obhajali jih bomo še 4. februarja, 4. marca, 1. 
aprila in 6. maja. Vabljeni! 

Na pastoralnem področju bo v prihajajočem letu glavna skrb vključevanje in 
iskanje novih sodelavcev, ki bodo pripravljeni svoj čas in talente darovati za blagor 
naših ptujskih župnij. Dejavna vključenost posameznikov in družin v župnijo naredi 
župnijo za »našo« in ne zgolj servis za usluge. Zagotovo je izziv prebuditi čut 
odgovornosti vseh župljanov za dejavno in živo občestvo.  

Zagotovo bo potreben čas, da se vsi navadimo na nove pastoralne spremembe na 
Ptuju in iščemo skupne poti, ki bodo v dobro vseh treh ptujskih župnij in ne zgolj 
posamezne župnije.  



MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV 
Od 18. do 25. januarja bo potekala molitvena osmina za edinost kristjanov in ima 
letos poseben značaj, saj mineva petsto let od začetka reformacije v Nemčiji 
(1517). Ta dogodek je močno zaznamoval vso evropsko, svetovno in tudi 
slovensko zgodovino in kulturo. V prejšnjih časih se katoličani takšnih obletnic 
nismo bili vajeni spominjati, saj so se obhajale v duhu ostrih kritik in očitkov na 
obeh straneh. Letos se prvič obhaja v ekumenskem in molitvenem duhu. Tako želi 
tudi papež Frančišek, ki se je ob dnevu reformacije lani udeležil začetka 
spominskih slovesnosti v Lundu (Švedska). Ob njih prihaja do izraza tudi bolečina 
in skupno priznanje krivde za globoke delitve, ki so sledile reformaciji. Takšno 
»očiščenje spomina« bo omogočilo, da napravimo nove korake na poti sprave. 
Besedila za osmino so pripravile krščanske Cerkve in skupnosti v Nemčiji. Izbrale 
so vodilno misel Sprava – Kristusova ljubezen nas priganja. Z njo se osredotočajo 
na jedro krščanskega verovanja, na Jezusa Kristusa in na delo sprave, ki ga je 
izvršil. Kristusova ljubezen nas priganja najprej k temu, da molimo in da nam 
molitev da polet za delo v prid edinosti.  

 
 

župnija Ptuj – SV. PETER in PAVEL 

V DECEMBRU 2016 

� cerkveno smo pokopali:  
+ Majdo Merc, Povodnova ul. 10, 
+ Otilijo Čeh, Spuhlja 17, 
+ Olgo Šilak, Pot v toplice 3. 
____________________________________________ 

• V soboto, 14. in 28. januarja, so 
ob 9.30 uri vaje otroškega pevskega 
zborčka. 

• V nedeljo, 15. in 29. januarja, je 
maša z otroki ob 10.30 uri, 
sodelujejo veroučenci 4. in 1. 
razreda. 

• V ponedeljek, 30. januarja, je po 
večerni maši redno mesečno 
srečanje sodelavcev Karitas.  

• V januarju skrbijo za urejenost 
cerkve verniki iz Brstja in Rogoznice. 
Vernikom iz Spuhlje se zahvaljujemo 
za minuli mesec. 
 

Uradne ure v župnijski pisarni: 
vsak dan po jutranji in večerni sveti 
maši ter v ponedeljek in petek od 
10. do 12. ure.   

 

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2016:  
� zakrament svetega krsta je prejelo 21 otrok (lani 31), 
� zakrament svetega zakona si je podelilo 8 parov  (lani 8), 
� cerkveno smo pokopali 43 vernikov (lani 48), 
� svetih obhajil smo razdelili 38.000 (lani 35.000),  
� prvoobhajancev je bilo 25 (lani 43), 
� birmancev je bilo 27 (lani 29). 

župnija Ptuj – SV. OŽBALT 

V DECEMBRU 2016 
� cerkveno smo pokopali: 
+ Dragico Sauer, Nova vas 32, 
+ Jožeta Kosajnča, Osojnikova 2,  
+ Ano Notersberg, Kajuhova 1, 
+ Martina Tementa, Gomilšakova  3. 
____________________________________________ 

•••• Družinska sveta maša bo 22. 
januarja pri sv. Ožbaltu in 29. 

januarja pri sv. Leopoldu. Sodelujejo 
veroučenci  tretje triade. 

•••• V januarju skrbi za lepoto sv. 
Ožbalta ga. Marina Kramberger, za  
sv. Leopolda pa ga. Katica Kurnik. 
 

Uradne ure v župnijski pisarni: 
ponedeljek, sreda, četrtek in petek 
od 9. do 13. ure in v ponedeljek od 
17. do 18. ure, tel. 02/771 84 41 

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2016:  
� zakrament svetega krsta je prejelo 39 otrok (lani 34), 
� zakrament svetega zakona si je podelilo 5 parov  (lani 6), 
� cerkveno smo pokopali 61 vernikov (lani 57), 
� svetih obhajil smo razdelili 28.000 (lani 35.000),  
� prvoobhajancev je bilo 37 (lani 39), 
� birmancev je bilo 42 (lani 40). 

 

župnija Ptuj – SV. JURIJ  

V DECEMBRU 2016 
� cerkveno smo pokopali:  
+ Marijo Belšak,  
+ Franca Tomažiča. 
____________________________________________ 

• V četrtek, 12. januarja, ob 17. uri 

je redno mesečno srečanje 

župnijske Karitas sv. Jurija, tokrat 

izjemoma v prostorih sv. Petra in 

Pavla. 

• V četrtek, 12. januarja, je ob 19. 

uri redno srečanje ŽPS-ja. 

• Ob koncu tedna okoli 21. 

januarja bodo duhovne vaje za 

birmance. 

• V soboto, 28. januarja, je ob 19. 

uri biblični večer z gostom. Vabljeni 

vsi župljani. 

Uradne ure v župnijski pisarni:  
po vsaki maši ter v ponedeljek od 
10.30 do 12. ure in v petek od 16. 
do 17. ure.  

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2016: 
� zakrament svetega krsta je prejelo 30 otrok (lani 32), 
� zakrament svetega zakona si je podelilo 12 parov  (lani 10), 
� cerkveno smo pokopali 42 vernikov (lani 29), 
� svetih obhajil smo razdelili 21.000 (lani 22.000),  
� prvoobhajancev je bilo 23 (lani 14), 
� birmancev je bilo 15 (lani 17). 


