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MIR IN DOBRO!

NAJ BOM ORODJE TVOJEGA MIRU

Gospod, naredi me za orodje svojega miru,
da bom tja, kjer je sovraštvo, prinašal ljubezen;
kjer vlada krivica, duha odpuščanja;
kjer vlada nesloga, slogo;
kjer vladajo zmote, resnico;
kjer je dvom, zaupanje;
kjer je obup, upanje;
kjer je tema, svetlobo;
kjer je žalost, veselje.

Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umiramo, dosežemo prerojenje;
s smrtjo se rodimo za večno življenje
v Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Frančišek Asiški

Gorski Frančišek - detajl

Prenovljena veroučna učilnica

Zadnji teden verouka se bodo veroukar-
ji zopet zbirali v sedaj lepo prenovljeni 
in malo povečani veroučni učilnici. Že 
ob pripravljalnih delih je bilo vidno, da 
so dela več kot nujna, saj so bili nosil-
ni leseni tramovi stropa v zidnih legah 
že skoraj popolnoma prepereli. Tako je 
učilnica dobila nov strop, omete, novo 
elektrifikacijo in strojne inštalacije ter 
seveda »novo obleko«. Opravljenih je 
bilo tudi veliko mizarskih del. Nastal je 
majhen kabinet za učila in opremo ter 
nove, lepo urejene sanitarije.
Hvala vsem, ki ste darovali, vsem, ki ste 
opravili kakšno prostovoljno delovno 
uro ali prišli pomagat čistit. Seveda ra-
čuni pri mojstrih še niso poravnani.
Bog lonaj za vsak vaš dar!

TUDI MED POČITNICAMI

... imajo
veliko srce

... znajo deliti
z drugimi













Spoštovani bratje in sestre, cenjeni gostje!

Za 600-letnico smo s skupnimi močmi tlakovali romarsko pot miru 
in mislili na sv. Frančiška. A ni šlo vse po naših načrtih. Morali smo 
prehoditi kar dolgo, štiri leta trajajočo pot, da se nam je danes na tej 
poti ob skrivnostih rožnega venca sv. Frančišek tiho in skrivnostno 
pridružil. Kakor vidite, »gorski Frančišek« blagoslavlja tiste, ki pri-
hajajo in odhajajo, z levo roko in rahlim zamikom glave pa nakazuje 
pravo smer, navzgor - proti Marijinemu svetišču, proti baziliki. Na 
naši romarski poti je podoba Frančiška, ki se kakor Jezus učencema 
na poti v Emavs želi pridružiti na romarski poti miru vsem, ki bodo 
prihajali in odhajali.
Prisrčna hvala in zahvala umetniku mag. Viktorju Gojkoviču za kip 
sv. Frančiška in za izjemen delež, ki ga je že in ga bo še vložil v naš 
duhovni in arhitekturni biser. Posebna zahvala gre vsem donatorjem. 
Naj vas sv. Frančišek spremlja na vseh vaših poteh, da boste prinašal-
ci miru v sodobnemu svetu.

(iz nagovora p. Janeza Šamperla)

Spoštovani duhovniki, Frančiškovi bratje in ostali obiskovalci!

Danes, ko smo tukaj na Ptujski Gori v pričakovanju Marijafesta, se ve-
selimo blagoslova novega kipa sv. Frančiška, ki je delo akademskega 
kiparja g. Viktorja Gojkoviča, ki s tem kipom dopolnjuje svojo bogato 
zbirko del na Ptujski Gori. Mi smo še posebej veseli, saj bomo s podo-
bo sv. Frančiška v naravni velikosti pridobili še eno miselno postajo 
ob poti miru, katere ime nam pove, da smo z njo želeli dati našim 
domačinom in romarjem priložnost za sprehod v miru in razmisle-
ku na poti k Mariji. Spoštovani bratje minoriti. Iskrena hvala vam za 
vaše delo in skrb za ta naš prečudovit delček občine, hvala vam, da 
ste realizirali še eno izmed mnogih dejanj ob vznožju naše bazilike, 
na katero, sem prepričana, da smo vsi zelo ponosni.

(iz nagovora županje dr. Darinke Fakin)

GREM JAZ!
Oratorij na Ptujski Gori

25.-27. junij 2012

 Otroci, lepo vabljeni!

obvestila obvestila obvestila obvestila

7. junij: Sveto rešnje telo in kri.
9. junij: Odprtje avenije milosti (glej prilogo). Priromajo romarji iz 
župnije sv. Martina na Hajdini.
10. junij: Pri osmi sveti maši bo zaključek veroučnega šolskega leta.
13. junij: Sv. Anton Padovanski.
14. junij: Ob 19.00 sv. maša in molitvena ura za moralno prenovo 
slovenskega naroda.
15. junij: Romanje motoristov »Golding«.
24. junij: 13. navadna nedelja – žegnanje na Janškem Vrhu. Nočno 
romanje mladih na Ptujsko Goro.
29. junij: Praznik apostolov Petra in Pavla.



blagoslov kipa sv. frančiška ob romarski poti miru

Osmi Marijafest je lepo uspel in 
prinesel devet novih Marijinih pe-
smi, ki so tudi na zgoščenki. Na 
zgoščenki je tudi Slomškova pe-
sem O Marija, naša nada, ki jo iz-
vaja naš zbor Magnifikat pod vod-
stvom Doroteje Dolšak.
To pesem morate slišati!




