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NOVO PASTORALNO LETO
Pastoralno leto začnemo v začetku septembra in traja tja do konca
junija. Cilj pastoralnega leta je, da nam je opora v rasti naše vere.

Vsako leto poskušamo pastoralnemu letu dati neki posebni poudarek.
To leto bo uglašeno na birmansko pastoralo. Tej tematiki bo letos
posvečen tudi pastoralni tečaj. Naša župnija sicer nima v letnem
programu sv. birme. Bomo pa sledili poglabljanju vere, saj sv. birma
je opora, da s prejemom tega zakramenta utrdim svojo vero, da ta
postaja vedno bolj moja »osebna vera«.

Naša birmanska pastorala mora vključevati, kot pravi papež Frančišek
raznovrstna sredstva in možnosti, ki mladim pomagajo rasti v bratstvu,
živeti kot bratje, si med seboj pomagati, ustvarjati občestvo, služiti
drugim in biti blizu ubogim.
Pred nami je tudi novo veroučno leto. Če ga katehetje vzamemo kot
priložnost ne pa kot breme bomo sami zadovoljni in srečni. Papež nam
govori: hvala vam, dragi duhovniki, redovniki in redovnice, katehistinje
in kateheti, da ste pripravljeni biti spremljevalci naših veroučencev. To
pomeni, ste pričevalci vere, ki svojo polno uresničitev doživljate ob
oltarju pri obhajanju sv. maše.
Škofova beseda: »Naj nam novo katehetsko in pastoralno leto
pomaga, da bomo v svojih družinah, v župnijskih občestvih, pa tudi
v svojih vsakdanjih okoljih, kjer živimo in delamo, dali Bogu več
prostora in pustili, da se dotakne naših src«.
Veroučno leto
Smo šola, ki ima (brez MO Ptuj) z podružnicama 440 učencev kar
je največ v Podravju. Velika večina teh otrok prihaja k verouku. V
lanskem letu je obiskovalo verouk 300 otrok (brez Leskovca).
Nekaj važnih navodil:
1. Prijavnice za prvi in drugi razred so obvezne. Otroci ne morejo
k verouku, če nimajo "Izjave staršev", da dovolijo odsotnost iz
šole v času verouka. Prijavite jih čim prej, ker ne morejo prej k
verouku.
2. Tudi letos bo prispevek za gretje in katehistinjo 20 €. Če je v
družini več otrok plača samo eden. Katehistinjo plačujemo celo
leto.
3. Knjige in delovni zvezki so obvezni, brez njih ne moremo delati.
Zdaj pa zračunajte: če vas 300 gre na Ptuj po delovni zvezek
in morda še knjigo, koliko vas to stane časa in prevoz. Ali ni
boljše, da prinesejo denar in jim damo knjige v roke? Delovni
zvezki so obvezni, knjige si lahko sposodijo. Knjige prinesejo
prvič k verouku, da ne bom naročali brez potrebe.
4. Liturgični listki pri nedeljski maši so obvezni.

ZAČASNI SPORED VEROUKA
1A in 1B
2A in 2B
3. razred
4. razred
5. razred
6A in 6B fantje
6 A in 6B dekleta
7A in 7B deklice
7A in 7B fantje
8A in 8B fantje
8A in 8B dekleta
9A in 9B fantje
9A in 9B dekleta

torek 12.05 - 12.50
torek 13.00 - 13.45
petek 07.30 - 08.15
petek 07.30 - 08.15
petek 13.00 - 13.45
četrtek 12.05 - 12.50
četrtek 13.00 - 13.45
četrtek 08.30 - 09.05
četrtek 09.20 - 10,05
ponedeljek 07.30 - 08.15
ponedeljek 08.30 - 09.05
ponedeljek 13.00 - 13.45
torek 12.05 - 12.50

DOGODKI – OBVESTILA
●●Obnovljen in prestavljen križ
V nedeljo, 1. septembra 2019
je bil prestavljen vaški križ.
Prvič je bil postavljen leta 1945.
Postavila ga je Marija Mohorko
z pomočjo svoje hčerke Julčke.
Marija Mohorko je veliko
pretrpela v zaporu. V zahvalo
za ozdravitev sta z hčerko
postavili križ. Blagoslovil ga je
p. Daniel Tomšič. Po obnovi
1993 ga je blagoslovil p. Emil
Križan. Domačija je sedaj bila
prodana in nova lastnica se je
križu odpovedala. Sprejel ga je
na svojo domačijo Ivan Cafuta.
Blagoslovil pa ga je p. Jože
Petek.

●●Celodnevno češčenje:

-- Na Selah v cerkvi sv. Družine
Bo na Male maše - danes. Maše ob 10. uri po maši izpostavimo
Najsvetejše. Popodne ob 16. uri se izpostavi do 17. ure, ko bo
sv. maša in zaključek
-- Na Vidmu bo dan češčenja v sredo, 18. septembra.
Maše bodo ob 8. uri, sledi češčenje: ob 10. uri maša, sledi
češčenje.
Popoldne bo češčenje po skupinah:
- 13 do 14 ure / Videm - Šturmovci
- 14 do 15 ure / Tržec - Jurovci - Lancova vas
- 15 do 16 ure / Pobrežje - Sodinci - Zagrebška
- 16 do 17 ure / FD - Dravinjski Vrh - Haloze
- 17 / ZAKLJUČNA MAŠA Z BLAGOSLOVOM

●●Frančiškova družina

ima srečanje namesto v sredo v torek 17. septembra ob 19.30 uri
v Domu p. Miha

●●Zakonska skupina sv. Frančiška

ima srečanje v petek, 20. septembra ob 19.30 uri.

●●Škofijski molitveni dan na Ptujski Gori

bo 14. septembra ob 8.30 uri na Ptujski Gori. Lepo vabljeni.

●●Stična mladih

vseslovensko srečanje mladine bo v Stični, 21. septembra. Prijave
sprejema p. Anton Borovnjak. Mladim zelo priporočamo.

●●Romanje čistilcev, čistilk in ŽK.

Predvidoma bo po trgatvi, 14. oktobra.
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