
 »Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo« 

 
Nedeljsko popoldne nedelje Sv. družine (26. decembra) so nekateri otroci pridno 
»kraljevali«. V treh skupinah so obiskovali domove po župniji in oznanjali 
Odrešenikovo rojstvo ter zbirali darove »za otroke z juga sveta«. Hvala, otroci in 
spremljevalci, za vašo pripravljenost in žrtev; hvala, darovatelji za darove. 
 

 
 

 

       

      B A Z I L I K A 
                   MARIJE ZAVETNICE NA PTUJSKI GORI  

                  ŠTEVILKA 1, JANUAR 2022 
 

 
Hoditi po stopinjah našega Gospoda Jezusa Kristusa 

 

Tako malo sem ti dal, Gospod Jezus,  
ti pa si iz tega naredil toliko! 
Pred teboj sem ves neznaten,  
ti pa si me tako obogatil!  
Ni mi uspelo, da bi ti dal vse,  
kar bi bil rad dal,  
ni mi uspelo, da bi te ljubil,  
kakor sem hotel in sanjal. 
Malo sem ti dal, zares malo,  
pa še to s pičlim zanosom in veseljem. 
Toda ti veš, da sem v to »malo«  
hotel položiti vse svoje srce. 
Ti vidiš dno mojega bitja  
in mojo željo, da bi ti dal veliko več. 
Ker spreminjaš mojo revščino v bogastvo  
in mojo praznino v polnost,  
sprejmi moj dar, kakršen pač je,  
sprejmi ga tudi za vse, kar ni,  
da bo v meni popolna predanost, tudi z vso mojo bedo,  
da bo tvoja suverena moč ljubezni znova vse prerodila. 
Amen.                                                     Ignacio Larrañaga 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 
 

V adventni akciji »OTROCI ZA 
OTROKE« ste v »šparovčke« (adventni 
koledar) zbirali darove za lačne 
otroke. Nekateri ste jih že prinesli k 
jaslicam in s tem pokazali ljubezen do 
Jezusa. Hvala! Tudi drugi ne 
pozabite: karkoli boste storili –
darovali za uboge, lačne, sirote, 
boste storili Jezusu. Poznamo 
pregovor: »Z veseljem darujem –
življenja rešujem.« 
 



BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 
 
Dete v jaslih je naš rešitelj 

Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, 
si je iz Device Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu 
v nebesih. On je beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej 
vsi imeli življenje v obilju. 

Dete v jaslih je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in 
hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi 
vredni, da živimo; rojeni in še ne rojeni, zdravi in bolni, mogočni in 
šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in 
nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in 
nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam 
– ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni 
ljubezni. 

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in 
kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere 
življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri 
sebi.  

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in 
sestram v Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom 
drugih ver, še posebej pa bolnim in  trpečim, brezdomcem in 
brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo 
sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo 
božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več 
medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam 
prinaša skupno dobro. 

 
 
 

VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2021 

Krščeni: 
Tinkara Pukšič, Ptujska Gora 68    
Tinkara Lorber, Podlože 60a    
Nik Galun, Stogovci 14    
Matija Petek, Janški Vrh 51    
Luna Predikaka, Ptujska Gora 67   
Eva Mohorko, Slape 22b    
Žan Kurnik, Slape 15a    
 

Poročili so se: 
Sašo Nedelko, Slape 2c, in Maja Lešnik 
(Ptujska Gora 68c) 
Marjan Vesenjak in Sabina Murko, 
Podlože 29b 
Marjan Jus in Suzana Šmigoc, Slape 7 
 

ZAKRAMENTI IN 
ZAKRAMENTALI V letu 2020 V letu 2021 

Krsti 15 (6 Pt. Gora) 25 otrok (7 Pt. Gora; 18 od drugod) 

7 Pt. Gora: 3 dečki, 4 deklici 
2 zakonska; 4 izvenzak.; 1 civ. z. 

Poroke 10 parov (3 Pt. Gora) 8 parov (3 Pt. Gora; 5 od drugod) 
Pogrebi 14 15 

moški 8, ženske 7  
prevideni 3, neprevideni 12 

Prvoobhajanci 6 10 
Birmanci  18 (15 Pt. Gora; 3 od drugod) 
Sveta obhajila 6.000 12.000 

 

Naročnike verskega tiska vabimo, da bi obnovili naročnino za leto 2022; vabljeni 
tudi novi naročniki.    
Tednik Družina: 130,00 € (posamezni izvod 2,70 €) 
Ognjišče: 35,00 € (posamezni izvod 3,20 €) 
Mavrica: 39,90 € (posamezni izvod 3,70 €) 
Mohorjeva zbirka 2023 – komplet pet knjig: 51,00 €; prednaročilo do 28. febr. 2022 

Umrli: 
Jožica Ostroško, Ptujska Gora 49 
Leopoldina Vodušek, Podlože 7 
Anton Oberski, Slape 23 
Bara Barika Jus, Ptujska Gora 2 
Silva Žerak, Slape 23 
Božidar Preložnik, Doklece 2 
Apolonija Šerbak, Doklece 29 
Terezija Belec, Podlože 51 
Ljudmila Žlaus, Podlože 38a 
Jožef Pulko, Ptujska Gora 66 
Jožef Potočnik, Stogovci 48 
Alojz Avguštin, Slape 14a 
Zvonko Frčec, Doklece 25a 
Janez Podlipnik, Ptujska Gora 21 
Milan Skledar, Podlože 43c 


