SVETE MAŠE V MESECU AVGUSTU 2013
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† Marija Rengeo
† Peter Casar
† Joţe Gomboc
† Marija Glavač
† Terezija Lebar
† sestre, bratje, starši Grabar
farani in dobrotniki cerkve
† dva brata in sestra

Ivana Šantalska, red. vdova
Poncijan p.p., muč.
Maksimiljan Kolb, muč.
MARIJINO
VNEBOVZETJE
PE 16.8. Rok, spokornik
SO 17.8. Dan zdr. Prekmurja
NE 18.8. 20. nedelja med letom
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† Joţe Gergorič
† Štefan, Ana Lončar
† druţ. Gergorič, Senik, Fr. Hidič
† Alojz Varga 30-dan
v zadoščevanje JMS
† Marta Gergorič
† Slavica Farič
farani in dobrotniki cerkve
† Kristina Ficko
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Janez Eudes, duhovnik
Bernard, red., cerkv. uč.
Pij X. p.p.
Devica Marija Kraljica
Roza iz Lime, dev.
Natanael (Jernej), ap.
21. nedelja med letom
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za zdravje in dober namen
† Franc Bauman, obl.
† Drago Ciz
† Anica Lazar
† Joţe Marič
† Ernest Fujs 20-obl.
farani in dobrotniki cerkve
v zahvalo za vse milosti
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Zeferin, p.p.
Monika, mati sv. Avguština
Avguštin, škf.
Mučeništvo Janeza K.
Srečko, muč.
Nikodem, Jezusov uč.
22. nedelja med letom
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† Vincenc Antolin
† Gizela Baranja
† Joţe Gomboc
† Štefan Tivadar
† Marija Trajber
† Ana Casar
farani in dobrotniki cerkve
† Marija Glavač
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Marija Sneţna (Nives)
Jezusova sprem. na gori
Sikst II. p.p.
Dominik, red. ustanovitelj
Terezija B. muč.
Lovrenc, muč.
19. nedelja med letom
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Duhovna misel
Ob izteku pastoralnega leta vere gre
moja velika zahvala Bogu, Devici Mariji
in Sv. Joţefu za neštete milosti, ki smo
jih bili deleţni v tem pastoralnem letu.
Zahvala tudi vsem vam dragi farani naše
ţupnije. Nebi toliko naštevali vse pastoralne dogodke, ki so se zgodili letos,
ampak ţelimo nek celoten zaokroţen
pogled na našo ţupnijo v tem trenutku.
Ţe ko sem prihajal na ţupnijo sem imel
za cilj, da naj ţupnija postane priča
Boţje ljubezni, to kar je izrazil Benedikt
XVI. z encikliko - Bog je ljubezen. Pred
vsem naj ţupnija veruje v Boţjo ljubezen. To ljubezen lahko uresničuje zaradi
Jezusovega zagotovila: »Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi« (Mt
18,20). Zbrani v mojem imenu pa pomeni v medsebojni ljubezni.
Zagotovilo, da je res med nami je, ko objemamo vsakdanje kriţe in ţivimo
kot »vstali kristjani«. Beseda ţivljenja tega meseca vabi k zastonjski ljubezni
do vseh, kot je to storila Marija. Trudili se bomo postati orodje Boţje radodarnosti, da bodo tudi drugi deleţni naravnih darov in darov milosti, ki smo jih
od Jezusa prejeli. Povsod, kjer koli smo, sejmo ljubezen, ki jo je Jezus prinesel na svet in samo ta ljubezen je zmoţna spremeniti svet.
Blagoslovljene Marijine praznike in lep oddih!
Vaš ţupnik Srečko s sodelavci

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Misli srca iz življenja ob letu vere
Usmiljenje Jezusovega in Marijinega Srca
Tako nas je nagovoril 28. julija, ob naši slovesni obnovitvi posvetitve in izročitve druţin in posameznikov Jezusovemu in Marijinemu Srcu, stiški opat v
pokoju p. dr. Anton Nadrah. »Hočemo biti popolnoma Jezusovi in Marijini!«
»Po Mariji k Jezusu!« To naj bo geslo našega ţivljenja, geslo vsakega kristjana. Zadnji papeţi so bili vsi Mariji posvečeni, zato so v zgodovini Cerkve
obrodili bogate duhovne sadove. Svoj nagovor je oblikoval v tri točke:
1. Današnja obnovitev posvetitve je v znamenju Boţjega usmiljenja.
Celotna zgodovina stare in nove zaveze je zaradi človekove slabotnosti in
grešnosti zgodovina Boţjega usmiljenja. Najlepše to razodeva Jezus v priliki
o izgubljenem sinu in usmiljenem Očetu. V vseh časih človeške zgodovine
se usmili vsakega, kdor pred njegovim usmiljenjem dokončno ne zapre vrat
svojega srca. V Novi zavezi se je Boţje usmiljenje še mnogo bolj razodelo v
Jezusu Kristusu. Jezus je klical k pokori in odpuščal grehe. Peter ga je izdal,
Jezus pa se je ozrl nanj in Peter se je ves skesan bridko zjokal. Kot zadnje
Jezusovo dejanje neskončnega Boţjega usmiljenja so bile besede namenjene desnemu razbojniku Dizmi: »Danes boš z menoj v raju« (Lk 22,43). V
novejšem času je bila velika glasnica Boţjega usmiljenja sv. Favstina
Kowalska. Jezus ji je večkrat na različne načine naročil naj razglaša, da je
usmiljenje največja lastnost Boga, torej Srca Jezusovega. Zate sem dovolil s
sulico odpreti svoje presveto Srce in tako sem odprl studenec usmiljenja.
2. Da se Bog usmili človeka, mora tudi človek nekaj storiti. Pokazati
moramo tudi mi dobro voljo in svojo pripravljenost, da se vrnemo v
Boţje naročje. Morda ponavljamo vedno iste grehe, ali se ne moremo skopati iz grešnih navad. Tu nam lahko pomaga Gospod po besedah preroka
Joela: »Obrnite se k meni z vsem svojim srcem, s postom, z jokom in ţalovanjem…« (Joel 2,12 s) K temu nas spodbuja tudi slika Usmiljenega Jezusa,
ki jo boste danes sprejeli, s podnapisom: »Jezus, vate zaupam!« Čudovita
molitev!
3. Za dosego Boţjega usmiljenja je potrebno, da smo drug do drugega usmiljeni, da imamo usmiljeno srce. Kakor je Jezus naročal sv. Favstini
Kowalski, tako tudi nam naroča: »Dajem vam tri načine izkazovanje usmiljenja bliţnjim: prvi – delo, drugi – beseda, tretji – molitev.« V teh treh stopnjah je
zajeta polnost usmiljenja. Jezus pa danes sprašuje tudi nas kako je z našim
usmiljenjem in odpuščanjem v odnosu do bliţnjih. Koliko teţkih besed,
zamer, jeze, sovraštva med ljudmi! Kje je rešitev? V odpuščanju in medsebojni ljubezni, ki jo Jezus zelo naglaša. Ker smo slabotni, naj nam pomaga
Jezusova in naša Mati Marija, saj jo v molitvi Pozdravljena, Kraljica, naslavljamo: »Mati usmiljenja« in »upanje naše«. Prosimo jo pomoči.

 Mesec avgust je v znamenju štirih Marijinih spominov:
 2. avgust - Porciunkola – popolni odpustek;
 5. avgust - Marija Sneţna;
 15. avgust - Marijino vnebovzetje;
 22. avgust - Devica Marija Kraljica.













Dovolj je razlogov, da poromamo k Mariji, gremo na duhovne vaje, več
molimo roţni venec, se ji posvetimo ali svoje drage …
Bratje kapucini iz Kančevec prosijo za pomoč pri pospravljanju
doma duhovnih vaj v soboto, 10. avgusta v popoldanskih urah (od 1400
do 1600). Bog plačaj za vse!
V četrtek, 15. avgusta ob 1000, bo naš ordinarij škof dr. Peter Štumpf
posvetil soboško škofijo Marijinemu Brezmadeţnemu Srcu v Turnišču. Na to
se bomo tudi mi pripravljali s posebno 9- dnevnico kot del soboške škofije.
Člani ŢPS, imajo v nedeljo, 11. avgusta duhovno obnovo pri Mariji
Vnebovzeti v Apačah ob 1500. Srečanje bo potekalo v duhu iztekajočega
se leta vere in priprave na posvetitev škofije Marijinemu Brezmadeţnemu
Srcu v Turnišču.
Škofijsko molitveno srečanje molivcev za duhovne poklice, bo 14.
septembra v Turnišču pri Mariji pod Logom, s pričetkom ob 930. Ministranti imajo poseben program.
Z veroukom pričnemo letos v ponedeljek, 16. septembra po urniku, ki
ga bomo objavili v začetku septembra. Vpis k verouku bo v prvem tednu v
mesecu, septembru v popoldanskih urah od 1500 naprej. S seboj prinesite
podpisano in izpolnjeno veroučno knjiţico za prejšnja leta in 20 € za kurjavo in druge stroške (katehet).
Jesensko romanje po duhovnih središčih Francije organiziramo v
dneh od 9. do 13. oktobra: Martjanci – Verona – Ars – Paray le Monial –
Lurd – Arles – Azurna obala – Piacenza Verona – Martjanci.
Ogledali si bomo sv. Janeza Vianeja (Ars), Prikazovanje Jezusovega Srca
(Paray le Monial), Brezmadeţna Devica Marija (Lurd), sv. Bernardka. Tehnično vodstvo g. Sandi Osojnik - sdb - salezijanec, ţpk, duhovno vodstvo
Srečko Fras, ţpk. Okvirna cena 390 € z 45 romarji. Prijavite se ţupniku!

Krščeni, umrli v juliju 2013
 Alojz Varga, Martjanci
 Helena Ficko, Moravske Toplice
UMRLI

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

