SVETE MAŠE V MESECU JULIJU 2013
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Estera, SP žena
Ptujskogorska Mati Božja
Tomaž, apostol
Elizabeta Porugalska Kraljica
Ciril in Metod, apostola
Marija Goretti, muč.
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Kilijan, škf. muč.
Veronika Giuliani, opatinja
Amalija
Benedikt, opat
Mohor in Fortunat, muč
Henrik, cesar
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† Marija Rengeo, 30-dan
† Julijana, Gregor sin Janez
po namenu
† Marta Piv
† Ana Casar
za zdravje
farani in dobrotniki cerkve
† Marija Kregar, obl.
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Bonaventura, škf.
Karmelska Mati Božja
Aleš, spokornik
Arnold,škf.
Arsenij, Veliki, puščavnik
Elija, prerok
16. nedelja med letom
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† Štefan Tivadar
v čast Materi Božji
† Vincenc Antolin
† Mihael Ficko
† Drago Ciz
† Anica Lazar
farani in dobrotniki cerkve
† Joţe Gergorič
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Marija Magdalena, spokornica
Brigita Švedska, redovnica
Krištof, muč.
Jakob st., apostol
Joahim in Ana, st. Device Marije
Gorazd, Kliment in drugi učenci
17. nedelja med letom
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† Jože Marič
za zdravje
† Jože Gomboc, 1-obl
† starši Ozvatič
Božji Materi v zahvalo
† Gizela Baranja
farani in dobrotniki cerkve
† Marta Gergorič
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Marta, Lazarjeva sestra
Peter Krizolog, škf.
Ignacij Lojolski, ustanov. jezuitov
Alfonz Marija Ligvorij, škf.
Štefan I., p.p., Porcijunkula
Martin, menih
18. nedelja med letom
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† Marta Fartelj
† Jože Balaško
† Jožef Panker, 5-obl.
† Katarina Gomboc, 1. četrtek
† Kristina Sambt,1. petek
† starši Benko, 1. sobota
farani in dobrotniki cerkve
† Anton Gyergyek, 7-obl.
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† Marija Trajber
† družina Gomboc, Krajna
† Marija Glavač
† Štefan, Robert Lipič, 1. četrtek
† Marta Fartelj, 1. petek
† Anica Lazar, 1. sobota
farani in dobrotniki cerkve
† Gergorič, Senik, Franc Hidič

Izdal ŢU Martjanci, 9221 Martjanci 71, tel. 02/538-14-46, odgovarja ţupnik Srečko Fras
Uradne ure: ob delavnikih od 800 do 900, pred in po vsaki sv. maši
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Duhovna misel
POČITNICE 2013
Zapomni si 5 pravil za srečo:
1. Odpravi sovraštvo v sebi
2. Ne bodi v skrbeh
3. Ţivi preprosto
4. Dajaj čim več
5. Pričakuj manj
 Ne moremo se vrniti v preteklost in ne začeti znova
 Vendar pa lahko začnemo sedaj in pridemo čisto do novega konca.
 Bog ti ni obljubil življenja brez bolečin in smeha, brez žalosti, sonca, brez
dežja. Dal pa ti je moč, da preživiš tolažbo ko jočeš in luč za novo pot.
 Razočaranja so kot grbina na cesti: malo te upočasnijo, potem pa spet
pride ravna cesta. Ne zadržuj se predolgo na grbinah. Nadaljuj pot.
 Če si potrt, ker nisi dobil tistega kar si pričakoval, ne sekiraj se; Bog ti je
namenil nekaj drugega, še boljšega.
 Karkoli se ti zgodi, pomisli, kakšna lekcija stoji za tem dogodkom. Nikogar
ne moreš prisiliti da te ljubi.
 Bodi tisti, ki daje ljubezen, drugi naj pa presodi, koliko si vreden.
 Vse preveč časa izgubljamo v iskanju napak pri tistih, ki jih ljubimo; bolje
bi bilo da bi izboljševali odnose v katerih smo.
 Nikoli ne zapusti starega prijatelja. Težko boš našel koga, ki bo zapolnil
njegovo mesto. Prijateljstvo je kot staro vino: starejše je boljše je!
 Beseda življenja v juliju vabi k ljubezni do bližnjega (Gal 5,14)
Vaš župnik Srečko s sodelavci

Misli srca iz življenja ob letu vere

hudega na zemlji najbolj pa greha, da se bomo veselili večnega sadu v
nebesih.

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

PRAZNIK JEZUSOVE PRESVETE KRVI
V Rimskem Misalu je za svete maše za različne namene tudi sveta maša: V
čast Jezusovi krvi. Skozi zgodovino Cerkve je bil ta praznik liturgično povezan z nekaterimi dogodki v Cerkvi. Po besedah sv. pisma nas je Jezus opral
naših grehov s svojo krvjo (Raz 1,5 in 5,9). Tako smo vsi odkupljeni z dragoceno krvjo Kristusa, nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta (Pet 1,19). Cerkveni očetje mnogokrat pišejo o neskončni vrednosti Jezusove krvi, ki ji v
zvezi z drugo božjo osebo gre božje češčenje. Sveti Tomaž Akvinski pa pravi, da more »ena sama kapljica ves svet oprati grehov madeža«.
Češčenje presvete krvi je bilo v Cerkvi vedno živo. Zlasti pa je češčenje presvete Jezusove krvi povezano z mnogimi čudeži, ki so se dogodili, da bi utrdili vero pri duhovnikih in vernikih. Kaj je čudež? To je dogodek v vidni naravi, ki ga ne moremo razložiti z naravnimi zakoni. Povzroči ga Bog, zato so
čudeži priče bivanje Boga in potrjujejo resničnost tega, kar uči naša vera. To
velja tudi za evharistične čudeže. Povzroča jih navzoči Jezus, ki nas ljubi in
nam hoče samo dobro.
Pred nekaj dnevi smo obiskali duhovniki naše škofije znano mestece na
Hrvaškem Ludbreg. Med mašo je leta 1411 duhovnik podvomil v resnično
prisotnost Jezusa pod podobo kruha in vina. Takoj po spremenjenju se je
vino spremenilo v kri. Relikvija je bila nekaj časa v Rimu, potem pa jo je
Papež Leon X. večkrat nosil v procesiji po mestu. Leta 1513 je izdal posebno
bulo, s katero je dovolil to relikvijo v javno češčenje. V zvezi s to relikvijo se
je zgodilo več čudežev in ozdravljenj, zato se zbira ob njej tudi danes v Ludbregu tisoče romarjev, kjer častijo Jezusovo Kri.
Praznik presvete Jezusove krvi je uradno uvedel papež PIJ IX. leta 1849 za
vso Cerkev. Obhajali pa so ga na prvo nedeljo v juliju. To je leta 1913 potrdil
tudi sv. PIJ X. in prestavil praznik na 1. julij. Papež Janez XXIII. je priporočal
litanije presvete Jezusove Krvi. Ta praznik je bil prenesen na sveto tri-dnevje
kot priprava na Jezusovo vstajenje. Spominjamo pa se sv. Krvi tudi na križevem potu, pri bičanju, s trnjem kronanju, pri križanju najbolj pa, ko je na križu
vojak odprl Jezusovo stran in je iz njegove strani pritekla kri in voda (Jn
19,34). »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom
obudil poslednji dan« (Jn 6,54). To je temeljna misel posebnega praznika
svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi. Tudi za praznik povišanje sv. križa
se razodeva zmagoslavna moč Jezusove krvi, prelite na križu. Za ta, danes
sicer opuščeni praznik pa še vedno velja mašni obrazec v čast Jezusove
Krvi, ki ga duhovniki lahko izberemo ob posebnih priložnostih.
V mesecu juliju, v mesecu novih sv. maš bomo tako večkrat molili litanije
predragocene Krvi in prosili vsemogočnega Boga naj nas varuje vsega

 Srečanje »Beseda Ţivljenja«, bo v torek, 2. julija, po večerni sv. maši.
 O R A T O R I J za otroke bo v naši župniji od srede, 3. julija do sobote,








6. julija 2013, vsak dan od 930 do 1500. Starši prijavite otroke župniku,
lahko tudi po telefonu 02/538-14-46. Cena za vse štiri dni 10 €, za drugega otroka pa le 5 €. Program:
 pomagati mladim, da bi izkusili življenje s pozitivne, sproščene plati,
 kako mladi živijo nekatere človeške in duhovne vrednote,
 spodbuditi mlade, da se odgovorno vključijo v življenje in dejavnosti
okolja, v katerem so (družina, prijatelji, oratorij, skupina, vas, mestna
četrt, …),
 vzgajati mlade, da bi odkrivali Boga, ki je navzoč v vsakdanjosti,
 pomagati mladim, da bi na zdrav način zaživeli s seboj, z drugimi in z
Bogom,
 IGRE, DELAVNICE, ZGODBE, OPOLDANSKI POČITEK, MALICA,
KOSILO, ROMANJE, SKUPNA SVETA MAŠA IN SKLEPNI
PROGRAM.
Srečanje Frančiškove druţine bo v soboto, 6. julija po večerni sv.
maši.
V torek, 16. julija goduje Karmelska Mati Božja, ko se bomo spominjali
prejema škapulirjev, ki ste jih nekateri dobili v znamenju da pripadate
Mariji. Lahko se pridružite novi, ki bi želeli nositi to znamenje pripadnosti.
OBNOVITEV POSVETITVE JMS, druţin in posameznikov, bomo imeli
v nedeljo, 28. julija pri sveti maši ob 1000, sledi pogostitev za vse na
župnijskem dvorišču pod lipo in orehom.
Starši poskrbite, da bodo vaši otroci redno prihajali v nedeljo k sv. maši in
da ne bo popolnoma zamrlo versko življenje v družini: molitev, branje sv.
pisma, gledanje primernih filmov da nebi bili otroci prepuščeni samemu
sebi. K temu naj pripomore tudi ORATORIJ, ki ga bomo imeli v naši župniji v začetku julija (3. do 6. julija)

Krščeni, umrli v maju in juniju 2013

KRST

 Julijana Šlihthuber, Noršinci
 Jan Stojiljković, Martjanci
 David Ovsenjak, Mlajtinci
Staršem iskreno čestitamo!

 Marija Rengeo, Noršinci

UMRLI

Gospod, daj ji večni pokoj in
večna luč naj ji sveti!

