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Bratje smo že lani na samostanskem kapitlju načrtovali, da bi svetišče 
ob razglasitvi bazilike moralo imeti svojo spletno stran. Zaradi mno-
žice dogodkov (in izdatkov) tega ni bilo mogoče uresničiti. Pred slo-
vensko-hrvaškim romanjem pa so bili pritiski z različnih strani tako 
veliki, da smo morali zagristi v to jabolko.
Na spletni strani je en del posvečen naši župniji, kjer se bodo zbirali 
tudi župnijski listi. Redno obiskujte spletno stran, saj bodo na njej 
dnevno posodobljene vsebine – tudi kar se tiče župnijskega življenja, 
verouka, ure pogrebov; na njej bodo objavljeni tudi termini za vaje 
zborov in srečanja drugih skupin. Izdelava strani še ni čisto pri kon-
cu. Sledilo bo še nekaj popravkov in dopolnil, zato prosimo za razu-
mevanje. Hkrati se zahvaljujemo Turističnemu društvu Ptujska Gora, 
saj je bila bazilika doslej lepo predstavljena na njihovi spletni strani, 
in upamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

p. Janez, rektor
»Bratje in sestre! Želimo, da bi današnje srečanje vernikov dveh so- 
sednjih narodov, ki že stoletja živita drug poleg drugega, ki ju pove-
zuje pripadnost eni, sveti, katoliški in apostolski Cerkvi, bilo novo 
znamenje občestvenosti in medsebojnega spoštovanja.« 

Iz nagovora varaždinskega škofa msgr. Josipa Mrzljaka
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ORATORIJ NA PTUJSKI GORI: V TVOJO SMER

Od 25. do 27. junija se je na Ptujski Gori odvijal drugi oratorij. Zbralo 
se je skoraj 70 otrok s Ptujske Gore, iz Stoperc in Majšperka. Nekaj jih 
je bilo tudi od drugod. Peli smo, se igrali, se športno udejstvovali in 
spoznali en kup novih prijateljev … 
Osrednji lik letošnjega oratorija je bil Jona oziroma njegova zgodba 
– njegov upor proti Bogu, beg pred poklicanostjo, na koncu pa spre-
jetje lastnega poslanstva in sledenje Božjemu klicu. Vsak dan smo 
spoznali del Jonove zgodbe in na to navezali dnevno temo; tako smo 
razmišljali o poklicanosti, o vztrajnosti pri premagovanju težav in o 
tem, kako pričujemo kot kristjani in se trudimo biti dobri. Vsak dan 
se je kaj zanimivega dogajalo tudi v ustvarjalnih delavnicah. Ustvarili 
smo vsak svojo markacijo, barvali, v skupinah oblikovali oz. na po-
seben način »oblekli« velike lesene križe, izdelali velikanskega kita, 
naredili domišljijske ribe itd. V nedeljo smo sodelovali pri sveti maši, 
popoldne pa smo na športne igre povabili tudi starše. V ponedeljek 
pa smo zaključili z orientacijskim pohodom po Ptujski Gori, ki pa ni 
bil kar navaden pohod. Na posameznih postajah smo morali reševati 
tudi naloge.
Oratorija ne bi bilo brez prizadevnih animatorjev. Z otroki so se tru-
dili: Anja, Biserka, Darko, Doroteja, Dušan, Janez, Janja, Lucija, Pe-
tra, Rosana, Sabrina, Sandra, Sanja, Sara, Saša, Sašo, Tadeja in Žiga. 
Gregor Samastur nam je narisal veliko sliko, ki je bila vodilo našega 
oratorija. Gostilna Dolinca je vsak dan poskrbela, da nismo bili lačni. 
Nad potekom oratorija sva bedela br. Robi in Barbara. In naj se na tem 
mestu animatorjem ter br. Robiju zahvalim tudi kot starš, ne le kot so-
delujoča na oratoriju. Dragi animatorji in br. Robi, opravili ste veliko 
delo. Žrtvovali ste svoj čas in veliko svoje energije. Iz srca hvala.

Barbara Rodošek

Udeleženci oratorija 2011

Nedelja, 3. julij
Romanje župnij Sveti Vid in Sveta Trojica v Halozah

Torek, 5. julij
Sveta Ciril in Metod, sozavetnika Evrope

Ponedeljek, 11. julij
Sv. Benedikt, zavetnik Evrope

Četrtek, 14. julij
Spomin sv. Maksimilijana Kolbeja
Ob 19.00 uri sveta maša in molitev za moralno prenovo sloven- 
skega naroda.

Nedelja, 24. julij
Krištofova nedelja

Petek, 5. avgust
Romanje na Svete gore

Da bi začel moliti,
nisi nikoli premlad ...


