SVETE MAŠE V MESECU OKTOBRU 2013
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.

Roţnovenska Mati B. 1800
Benedikta, muč.
1800
Abraham, SP očak
1800
Pavlin, škf.
1800
Filip, diakon
1800
Maksimilijan Celjski
1800
28. nedelja med letom 800
1000

† Avgust Hidič
† Franc Lovrenčec
† Joţe Gergorič
† starši, st. starši Kovačič
† Joţe Marič
† Katarina Gomboc
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan Tivadar

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.

Kalist I. p.p.,muč.
Terezija Velika
Marjeta M. Alakok
Ignacij A. škf. muč.
Luka, evangelist
Pavel od kriţa
29. nedelja med
letom

1800
1800
1800
1800
1800
1800
800
1000

† Marija Rengeo
† Terezija Lebar
† Marija Trajber
† Alojz Varga
7. roţa ŢRV
† Kristina Nemeš
farani in dobrotniki cerkve
† Ernest Granfol

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.

Uršula, dev. muč.
Janez Pavel II. p.p.
Janez Kapistran
Anton Marija Klaret
Krizant in Darja
Demetrij Solunski
30. nedelja med
letom

1800
1800
1800
1800
1800
1800
800
1000

† Gizela Baranja
† Marija Benko
† Vincenc Antolin
† Marija, Joţef Horvat
v zahvalo
† Helena Ficko
farani in dobrotniki cerkve
† Marija Trplan,† Baumanovi

PO
TO
SR
ČE
PE

28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.

Simon,Juda Tadej
Mihael Rua, red.
Marcel, muč.
Dan reformacije
VSI SVETI

1800
1800
1800
1800
800
1000
800
900
1800
800
1000

† starši Balaţic, Beltinci
† Franc, Marija Ţilavec, stari starši
† Marija Glavač
† Janez, Ana Vöröš
† Alojz Varga, 1. petek
† Gizela Baranja
po namenu svetega očeta
† Irma Vaš, obl.
† Katarina Gomboc, 1. sobota
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan Malačič, obl., Sepovi,
Bojnecovi

SO 2.11. Spomin vseh
vernih rajnih
NE 3.11. 31. nedelja med
letom
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Duhovna misel
ROŽNI VENEC - MARIJINA OPOROKA
Kaj vse bi lahko povedali o
roţnem vencu, ki je bila neštetim krščanskim rodovom ţe od
nekdaj zelo pri srcu. Z roţnim
vencem stopimo v Marijino
šolo Svetega pisma. Skupaj z
njo zremo lepoto Kristusovega
obličja ter izkušamo globino
njegove ljubezni. Preprosta je
ta molitev in vendar ji je Marija
obljubila takšno moč, da ni
nobenega osebnega, narodnega in mednarodnega problema, ki se nebi mogel razrešiti z molitvijo RV in z ţrtvijo.
Blaţeni papeţ Janez Pavel II.
je o njem izrekel tele besede:
»Ţe od mojih otroških let je ta
molitev zavzemala pomembno
mesto mojega duhovnega ţivljenja… Roţni venec je moja najljubša molitev.
Je čudovita v svoji preprostosti in v svoji globini… Koliko milosti sem prejel v
teh letih od svete Device Marije. Svojo zahvalo Gospodu ţelim izraziti z
besedami presvete Matere v varstvo katere sem postavil svojo petrovsko
sluţbo: Totus tuus« – (Ves sem tvoj). Kako skromne so te jagode roţnega
venca kakor črn kruh in vendar se ga nikoli ne preobjemo. Marijina pot je tudi
naša pot. In ta pot je varna, ker je evangeljska, »posvečena s Kristusovo
krvjo in Marijinimi solzami« (papeţ Leon XII.).

Beseda ţivljenja tega meseca pa nas vabi naj »ne bomo dolţniki, razen, če
gre za medsebojno ljubezen, kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo.«
Če je, kakor pravi sv. Pavel, medsebojna ljubezen dolg, bo treba imeti ljubezen, ki ljubi prva, kakor je to naredil Jezus. Zato vas še posebej v oktobru
povabim k molitvi RV in tako bomo ljubili prvi, prevzeli bomo pobudo in ne
bomo čakali da bodo drugi molili za nas. Naša ljubezen bo tako konkretna,
takšna, ki zna razumeti, opozarjati, ki je potrpeţljiva, vztrajna, velikodušna.
Blagoslova in vse dobro v roţnovenskem mesecu vam ţeli vaš ţupnik Srečko s sodelavci!

Misli srca ob letu vere
Svojo vero hočem ohraniti dobro varovano, kot sveti zaklad…Hočem, da se
bo o meni reklo – in s tem se bom ponašal, bolj kot s katerim koli drugim
naslovom – da sem bil duhovnik ţive preproste vere, iz enega samega kosa.
(bl. Janez XXIII.)
Gospod, kako lahko je verovati vate! Daješ mi jasno gotovost, da bivaš in
skrbiš, da se ne zapro vse poti, ki vodijo k dobremu.
(Aleksander Solţenicin)

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Iz življenja ob letu vere

 V mesecu oktobru bomo vsak večer razlagali RV in ga molili skupaj z

KAJ ŢELIMO DOSEČI V PASTORALNEM LETU 2013/14
Letošnji dogodki so v Cerkvi povzročali prave
turbolence – razburkanost: izstopi, suspenzi,
odstopi, upokojitve… Nekateri duhovniki in verniki so doţivljali velike stiske in nezaupanje s tem
pa tudi upadanje vere. Vse to in še nekatere
osebne preizkušnje nas usmerjajo h globini
našega verovanja. Ali zares verujem? Kakšna je
moja vera? Sem pripravljen zanjo tudi kaj ţrtvovati? Pri ŢPS smo letos razmišljali o načrtovanju
po ţupniji, pravzaprav o duhovnem stanju v naši
ţupniji.

Kako torej naprej?
Še naprej si bomo prizadevali za osebno in občestveno vero. Nadaljevali
bomo s pripravo na obnovitev misijona, ki ga bomo imeli v postnem času v
dneh od 3.4. do 6.4. 2014. V ta namen bomo zopet obnovili našo molitev kot
ob misijonu po domovih in v cerkvi. Zopet bomo brali Sveto pismo iz skrinj, ki
bodo romale po naših vaseh ţe v adventnem času: Še posebej v druţini, ki
imajo prvoobhajanca ali birmanca. Kakšni so naši izzivi za naprej? Pred nami
je tudi škofijski misijon, ki bo v letu 2016 ob 10- letnici nastanka škofije. V
naši cerkvi bomo uvedli molitev brevirja 3x tedensko (kdor ţeli), v maju bomo
imeli posebno 40-dnevno pripravo na posvetitev po sv. Grinjonu Montforskemu – Po Mariji k Jezusu, Svetopisemske urice za naše otroke, načrtujemo 3. Pastoralni dan v poletju ali v jeseni, … Idej ne bo zmanjkalo. Srčno pa
si ţelim vašega sodelovanja in se vam ţe v naprej zahvaljujem tudi za vaše
ideje in vzodbude.









letošnjimi prvoobhajanci in birmanci.
Srečanje svetopisemske skupine »Beseda Ţivljenja« ima srečanje v
torek, 8. oktobra po večerni sv. maši (ob 1830) v učilnici sv Martina.
Seja ŢPS bo v bo v četrtek, 10. oktobra po večerni sv. maši; pastoralno
načrtovanje.
Seja vseslovenskega odbora za posvetitev JMS bo sredo, 16. oktobra ob 915 v Stični.
Srečanje staršev letošnjih prvoobhajancev in birmancev bo v torek,
22. oktobra po večerni sv. maši, ob 1900 v kapeli doma sv. Martina.
Pred nami so tudi prazniki vseh svetih 1. november in spomin vseh vernih rajnih. Blagoslov grobov bo tako kakor lansko leto popoldne 1. novembra; Ob 1500 v Tešanovcih, ob 1530 v Mlajtincih in ob 1600 v Martjancih.
Pridite da bomo skupaj molili za rajne, takšna molitev je močnejša. Vse štiri dele RV pa bomo molili po blagoslovu grobov v ţupnijski cerkvi.
Letos bo farno ţegnanje bo 10. novembra. Nanj se bomo pripravljali ţe
od srede, 6. do 10. novembra s posebnim programom in gosti.

Čiščenje in krašenje cerkve
5. oktober – Noršinci, 1. skupina
12. oktober – Noršinci, 2. skupina
19. oktober – Noršinci, 3. skupina

26. oktober – Noršinci, 4. skupina
30. oktober (sreda) – Noršinci, 5. skupina

Krščeni, umrli v septembru 2013
 Lovrenčec Franc, Moravske Toplice
UMRLI

Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti! Naj počiva v miru!

