
 

domovi (23), dvojnimi jaslicami in angelčkom – zrasla prava božična vas, župnija 
Ptujska Gora v malem. Hvala, dragi otroci, za vaš trud, prav tako staršem, ki so vam 
pomagali. Vaše lepe izdelke vam bomo vrnili; naj vas spominjajo na »korona božič«. 
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Molitev za zdravje v času epidemije COVID 
† 

Usmiljeni Oče, 
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, 
zdravje, potrpežljivost in moč. 

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, 
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, 
da bomo trpečim pomagali z dejanji. 

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah  
doživljamo tvojo bližino. 

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. 
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem,  

ki jih potrebujejo. 
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, 
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere  

in pogum. 
Prosimo te, naj epidemija preneha, 

da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 
Župnija Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora 
Tel.: 794 42 31, e-pošta: minoriti.ptujska.gora@rkc.si 
Župnijski list na internetu: http://www.ptujskagora.eu/ 

 

Izdal: Župnijski urad Ptujska Gora,  
ureja: p. Martin Gašparič,  
jezikovni pregled: Barbara Rodošek 

 

J A S L I C E  V  BAZILIKI  
ste  polepšali veroučenci. Ob 

hlevčku je s hiškami – vašimi   

Glede na epidemiološke razmere so 
slovenski škofje na seji 11. januarja 
2021 sprejeli sklep, da se članom ŽPS 
podaljša mandat. Volitve za člane ŽPS 
bodo izvedene predvidoma jeseni 2021. 
Hvala članom ŽPS za delo in sodelovanje. 
V duhu škofijskih navodil vas prosimo, da 
bi tudi do nadaljnjega radi sodelovali, 
kakor bodo pač razmere dopuščale. 

Kmalu nam bo pošla »zaloga« mašnih 
namenov. Toplo se priporočamo za 
naročilo svetih maš, tako za nedelje kot 
čez teden. Že vnaprej iskreni boglonaj! 

V obdobju korone Slovenci preberemo 
veliko knjig. Z veseljem prebirajmo tudi 
verske knjige! V ta namen smo v 
Slomškovi dvorani postavili manjšo 
knjižnico. Za izposojo knjig se obrnite na 
p. Martina, da vam ob obisku maše ali 
drugi priložnosti odpre dvorano. 

Naročniki verskega tiska, obnovimo naro- 
čnino za leto 2021; vabljeni tudi novi.  
Tednik Družina 119,60 € (pos. izvod 2,50 €) 
Ognjišče 34,30 € (posamezni izvod 3,00 €) 
Mavrica 39,90 € (posamezni izvod 3,70 €) 
Mohorjeva zbirka 2022 – komplet 5 knjig 
49,00 €; naročilo do 10. februarja 2021 



SVEČNICA, PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA, 
je tudi praznik Bogu posvečenih – redovnikov in redovnic 

 
Sveti apostol Pavel je zapisal: »Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, 

bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše 
smiselno bogoslužje.« (Rim 12,1) 

S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu 
posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja v 
redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami 
k določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago Bogu, zato lahko 
tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim. 

Bogu posvečeno življenje je 
poleg službenega duhovništva in 
laiškega stanu poseben stan 
vernikov, ki je v Cerkvi navzoč 
vse od njenih začetkov. Gre za 
stalno obliko življenja, v kateri 
verniki po delovanju Svetega 
Duha izraziteje hodijo za 
Kristusom. Takšna oblika 
življenja postane »posvečena« 
po izpovedi posebnih zaobljub, ki zajemajo evangeljske svete čistosti 
(odpoved življenju v družini oziroma poročenosti), uboštva (nenavezanost na 
minljivo) in pokorščine predstojnikom. Kogar Bog pokliče, mu more v 
svobodi in ljubezni odgovoriti na klic. 

Redovni ustanovitelji in ustanoviteljice so v zgodovini Cerkve odgovarjali na 
določene verske, družbene, socialne ali vzgojne izzive časa. Redovne 
skupnosti na prvo mesto postavljajo duhovno življenje in si prizadevajo, da se 
v življenju molitev in delo medsebojno prežemata in podpirata. 

Vsak red ima posebno poslanstvo (karizmo) in z njim povezane prednostne 
naloge: ponekod je v središču molitev (kontemplativni), drugod oznanjevanje 
in vzgojno delo (apostolski), spet drugje pa delo na socialnem področju 
(karitativni). Vsakodnevno življenje v samostanski skupnosti, ki ga ob 
osebnem srečevanju z živim Bogom oblikujejo v duhu evangelija, delijo s 
sobrati oz. s sosestrami. Člani moških redovnih skupnosti so po končani 
teološki izobrazbi večinoma posvečeni tudi v duhovnike, nekateri pa se 
odločijo, da bodo služili Bogu in ljudem kot redovni bratje. 

UTRIP ŽIVLJENJA TER VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2020 
 

Krščeni: 
Zara Zajšek, Ptujska Gora 1a 
Taj Kokol, Slape 30 
Matija Lorber, Podlože 60 
Gabriel Lipovac, Doklece 18a 
Ella Šegula, Stogovci 57a 
Domen Dajnko, Ptujska Gora 105 

Poročili so se: 
Vasja Šegula, župnija Juršinci, in Urška 
Kostevšek, Stogovci 57a, Ptujska Gora 

Jernej Stojnšek, župnija Majšperk, in Špela 
Dolšak (doma iz Stogovcev), žu. Majšperk  

Benjamin Vršič, župnija Sv. Bolfenk v Slov. 
goricah, in Lucija Skledar (doma s Podlož), 
župnija Sv. Bolfenk v Slov. goricah  
 

ZAKRAMENTI IN 
ZAKRAMENTALI 

V letu 2019 V letu 2020 

Krsti 22 (6 Pt. Gora) 15 otrok (6 Pt. Gora; 9 od drugod) 
6 Pt. Gora: 4 dečki, 2 deklice 
1 zakonski; 5 izvenzakonski 

Poroke 9 parov (2 Pt. G.) 10 parov (3 Pt. Gora; 7 od drugod) 
Pogrebi 16 14 (13 Pt. Gora; 1 od drugod) 

moški 11, ženske 3;  
prevideni 0, neprevideni 14 

Prvoobhajanci 8 6 
Sveta obhajila 25.000 6.000 (korona) 

 
Trikraljevska akcija 2020/2021. Zaradi razmer epidemije in omejitev ni bilo 
možno izpeljati akcije tako kot zadnjih nekaj let. Kljub temu ste nekateri odprli 
svoje srce in darovali v duhu akcije »NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH«. 
Nabralo se je 240,00 evrov. Hvala darovalcem. Bog vam povrni s svojo dobroto. 

Adventna akcija »OTROCI ZA OTROKE«. Iz adventnih koledarjev, ki so jih 
veroučenci prejeli na dom, je k jaslicam priromalo pet šparovčkov; v njih se je 
nabralo skupno 53,40 evrov. Hvala darovalcem, otrokom in družinam, za srčno 
dobroto in čut za bližnjega. 
 

Umrli: 
Branko Kostevšek, Stogovci 57a 
Marija Skledar, Ptujska Gora 83 
Ivan Žinko (doma z Janškega 
Vrha), Ptuj - Sv. Jurij  
Antonija Podpečan, Stogovci 45 
Slavko Erbus, Ptujska Gora 99 
Miran Cafuta, Ptujska Gora 110b 
Simon Frangež, Podlože 49a 
Franc Lampret, Ptujska Gora 11 
Jurij Kokol, Ptujska Gora 102 
Dragica Čančar, Ptujska Gora 51 
Avguštin Skledar, Ptujska Gora 83 
Jožef Selinšek, Slape 2 
Jožef Belšak, Bolečka vas 6e 
Branko Kamenšek, Doklece 9a 


