
BLAGOSLOVLJENO NOVO LETO 2023

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

JANUAR 2023

Birma. Praznik sv. birme bomo letos obhajali v soboto, 20. maja 2023, 
ob 10. uri. Potrditev z darom Sv. Duha bo predvidoma prejelo 8 deklet 
in 9 fantov. Skupaj imamo torej 17 kandidatov za birmo: 7 iz osmega 
razreda in 10 iz devetega razreda.
Prvo sv. obhajilo. -

ZAKRAMENTI IN
ZAKRAMENTALI V letu 2021 V letu 2022

Krsti 7 Pt. Gora 10 Pt. Gora
Poroke 3 Pt. Gora 0 Pt. Gora
Pogrebi 15 17
Prvoobhajanci 10 5
Birmanci 15 Pt. Gora /
Sveta obhajila 12.000 15.000

Kris Gajser

Teodor Lepej

Mila Zakelšek
Pia Kurnik

Eli Nedelko

Zdravko Kopše, Janški Vrh

Branko Sagadin, Ptujska Gora
Miroslav Lešnik, Ptujska Gora

Pavla Lampret, Ptujska Gora
Dragotina Gluhak, Ptujska Gora

Jelena Zver, Maribor

Vida Toplak, Ptujska Gora



-

Marija potrkala na naša vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli? 

hlev, evangelist Janez poglobi in poudari, 
da je prišel med svoje, vendar ga njegovi 

-
-

jemo? Pomembno je, da prepoznamo njegov prihod in da praznova-

pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne prilagajamo temu svetu, ampak se 

Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje, h katere-
-

stjo o nas samih. Prosimo Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo 

bitja. Molimo, da bi v notranjosti ustvarili prostor zanj. Prosimo, da bi 
Novorojenega prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to 

-
-

novega upanja.
Msgr. dr. Andrej Saje,

 novomeški škof in predsednik SŠK
2

Danes je ponudba kakršnegakoli tiska, tudi verskega, izredno velika in pe-

-
-

jo v samostojno, odgovorno in duhovno bogato osebnost. Vsebine katoliške-

-
-

da znamo podati razloge za svojo vero, kakor nas spodbuja apostol Peter: 

upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15).

mnogih primerih z osnovnošolskim veroukom. 
-

nuja v branje katoliški tisk, da bi nas tudi na ta 
-

in rasli v povezanosti z njim. Zato vas vse vabimo, da radi posegate po 

prosimo starše, da nas pri tem podprete. Navdušite svoje otroke, da si pri 
verouku izposodijo kakšno knjigo, ki je primerna njihovi starosti, da bi tako 
širili svoja duhovna obzorja.
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Ob prehodu iz starega v novo leto po navadi naredimo versko stati-

-

odgovor na Njegovo milost. Kljub temu pa nam številke odstrejo vsaj 
nekaj obrisov. In ta slika glede na zadnja leta gotovo ni spodbudna. 

drugega spodbujamo pri prejemanju zakramentov ter duhovni rasti.

-

-

smo s krstom skupaj s Kristusom 
pokopani v njegovo smrt, bomo z 
Njim vstopili tudi na pot novega 

-

je pomemben zakrament za vse fante in dekleta, ki se zvesti svoji 
-
-

za pravnoformalno dejanje. Sv. zakon po-

-
som in Cerkvijo, med Bogom in svetom. Cilj in izpolnitev ljubezni je v 

tega lepega in preprostega znamenja, da bi lah-
-

-

znamenje milosti 

ljanov.

obrazih mnogih otrok v misijonih.
Kaj pravijo ob tem naši koledniki?

»Rad grem na koledovanje. Najbolj mi 
je ostalo v spominu, ko smo enkrat obiskali 
našega nadškofa.« »Lepo se je bilo 

 Kle-
men: »Lepo je bilo, da smo obiskali tudi naše 

 Jure: »Vesel sem bil, da 

kaj darovali, lahko svoj dar prinesete v 
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je zakrament, ki je namenjen bolnim in ostarelim. Ti potrebujejo še 

-

-
dravljenje duše in telesa preko spovedi 
in bolniškega maziljenja. Ta zakrament 

-
veku, kakor nekateri zmotno mislijo ter 

-

-

-

je zakrament prihoda Sv. Duha. Sv. Duh je tisti, ki nas 

-

-

voditi hudi duh. Dovolimo, da Bog po Sv. Duhu piše zgodbo naše-

ga dela rodovitnega. Apostoli so skupaj z Marijo v dvorani zadnje 

na prejem tega zakramenta.

je zakrament, v katerem nam Jezus daje v hra-

sv. evharistijo, posvetil apostole za prve du-

spomin. Evharistija je obenem tudi znamenje 
darovanja: kakor se Jezus kot kruh lomi, da 
nas nasiti, naj bi tudi mi sv. mašo nadaljevali 

-

-
ke. Tudi zanje molimo, da bi Jezusa vedno radostno sprejemali v svo-

Zvezda je šla pred njimi, 
pred Modrimi z Vzhoda, 
in našli so te in se ti poklonili. 
Zahvaljujemo se ti, 

da v slutnji svetlobe tipamo za teboj 

Modri so te oznanili svetu, 
naj te oznanjamo tudi mi z besedami,
dejanji in zgledom. 
Podpiraj nas, da ne omahnemo.

5


