SVETE MAŠE V MESECU NOVEMBRU 2013
04.11. Karel Boromejski, škf.
1800
05.11. Zaharija in Elizabeta
1800
06.11. Demetrij (Mitja)
1800
07.11. Obl. posvetitve KP stolnice 1800
08.11. Janez Duns Skot, teolog 1800
09. 11. Posvetitev Lateranske bazil.1800
10.11. 32. nedelja med letom
800
ŢUPNIJSKO ŢEGNANJE 1000

† Štefan Györek
† bratje Korošec
2R ŢRV
† Joţef Balaško
† Franc Cizel
† Marta Gergorič
farani in dobrotniki cerkve
† rajni sorodniki

PO 11.11. Martin, škf.
1800
CELODNEVNO ČEŠČENJE 800
TO 12.11. Jozafat Kunčevič, škf. muč. 1800
SR 13.11. Stanislav Kostka red.
1800
ČE 14.11. Nikolaj Tavelič, muč.
1800
PE 15.11. Albert Veliki, škf.
1800
SO 16.11. Marjeta Škotska, kraljica 1800
NE 17.11. 33. nedelja med letom
800
Elizabeta Turingjska
1000

† Joţef Horvat, Martjanci
† sorodniki in prijatelji
† Katarina Gomboc
† Alojz Černi, obl.
† Irena Tivadar, obl.
† starši, bratje in sestre
† Marija Rengeo
farani in dobrotniki cerkve
† Avgust Hidič

1800
1800
1800
1800
1800
1800
800
1000

† Joţef Gergorič
5R ŢRV
v čast Karmelski M. Boţji
† Franc Balaţic
† starši,st. starši Kovačič
† Franc Lovrenčec
farani in dobrotniki cerkve
† Avgust Legen

1800
1800
1700
1800
1800
1800
800
1000

† Janez Kodila, obl.
† Avgust Hidič
† Marija Glavač
† Franc Ţohar, starši
† Franc Tivold
† Andrej Berden, duh.
farani in dobrotniki cerkve
v z. dobri materi za 80 let ţivljenja
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18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.

Posvetitev baz. sv. P. P.
Matilda, red.
Edmund, kralj
Darovanje Device Marije
Cecilija, muč.
Klemen I. p.p. muč.
KRISTUS KRALJ
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25.11. Katarina Aleksandrijska, muč.
26.11. Leonard Portomavriški
27.11. Marija s čudodelno sveti.
28. 11. Katarina Labure, red.
29. 11. Filomen, muč.
30.11. Andrej, apostol
1.12. 1. adventna nedelja

Izdal ŽU Martjanci, 9221 Martjanci 71, tel. 02/538-14-46, odgovarja župnik Srečko Fras
E-mail: fras.srecko@gmail.com
Uradne ure: ob delavnikih od 800 do 900, pred in po vsaki sv. maši
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Duhovna misel
SVETI MARTIN – Prijatelj Božje dobrote
Bliţa se naš ţupnijski praznik, ko se
bomo zopet spominjali sv. Martina. Le
kaj je moral storiti ta svetnik pomembnega, da se ga spominjamo po
sedemnajstih stoletjih. Svetovne enciklopedije, so zapisale, da je v mrzlem
zimskem večeru podaril polovico svojega plašča ubogemu, ki ga je srečal med
potjo.
»Biti dober in priznati dobroto drugega,
je jedro Kristusovega evangelija. Odpraviti dobrotljivost iz človeškega ţivljenja in
medsebojnih odnosov, ali bi ne bilo to
isto, kakor odstraniti sonce z neba?«
Tako se sprašuje sv. Ambroţ o človeški dobroti. Duhovni očetje pa nas učijo,
da imamo vsi ljudje eno in isto najvišjo dolţnost: truditi se, da bi naredili iz
sebe dobrega človeka. Ta smoter je za vse obvezen in vsem dosegljiv. Za
marsikaj smo se gnali v ţivljenju pa morda ni šlo, da bi postali dober človek
pa more in mora postati vsakdo.
Sveti Martin s svojim ţivljenjem kaţe, da je dobrota tista sila, ki je zmoţna
preobraziti svet, ga osrečiti ali nesreče na svetu vsaj tako zmanjšati, da postane ţivljenje na zemlji lepše, srečnejše…Če bi vse naše ravnanje podredili
zakonom in bistvu dobrote, bi se ţivljenje do temelja spremenilo. Dobrota je
prelivanje lastnega jaza v druge. Druge postavimo na mesto našega jaza. Z
drugimi ravnamo tako, kakor bi ţeleli, da oni ravnajo z nami. Toda ta dobrota
priteka iz Boţje dobrote, tistega ţivega studenca vse zmoţnosti in sposobnosti, moči in blagoslova. Bog – Dobrota je začetek vsake druge dobrote.

Dobrota daje človeku to, kar mu manjka. Dobrota povsod prinaša to, da
poţivi sposobnosti za ţivljenje.
Beseda ţivljenja tega mesca pravi prav to: »Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Ef 4,32) To pomeni stopiti v srce drugega, ki se mu
pribliţamo, da bi razumeli njihovo miselnost, kulturo, potrebo. Postati z njim
eno.
Ţelim vam blagoslovljen mesec spomina in molitve za naše rajne in lepo
praznovanje sv. Martina .
Vaš ţupnik Srečko s sodelavci

Misli srca ob letu vere
ZBIRKA ODPUSTKOV
Odpustek je odpuščanje časnih kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih
krivda je ţe odpuščena.
Greh je prelomitev boţje postave in preziranje osebnega prijateljstva med
Bogom in človekom. Z grehom si nakopljemo krivdo in kazen. Krivda za storjene grehe se nam odpušča pri zakramentu sprave in pri popolnem kesanju.
Kazen pa se nam odpušča:
- na tem svetu z voljnim prenašanjem bolečine, trpljenja in smrti;
- v večnosti pa s trpljenjem v očiščujočem ognju vic.
Odpustek je delni ali popolni v tem smislu, da nas delno ali popolno reši
časnih kazni, ki jih dolgujemo za grehe. Tako delne kot popolne odpustke
lahko vedno v obliki prošenj naklanjamo rajnim.
TRI SPLOŠNE PODELITVE
Delni odpustek dobi vernik,
1. Ki pri opravljanju svojih dolţnosti in prenašanju ţivljenjskih teţav v
poniţnem zaupanju dvigne duha k Bogu in doda, četudi samo v duhu,
kak poboţen zdihljaj (O Bog ves sem tvoj, Marija pomagaj, sv. Joţef
reši nas….in podobno).
2. Ki v duhu vere iz usmiljenja kaj stori ali kaj od svojega daruje bratom, ki
so v potrebi.
3. Ki se v duhu pokore radovoljno odpove dovoljeni reči, ki jo ima rad.
POSAMEZNE Z ODPUSTKI OBDARJENE MOLITVE
Da dobimo popolni odpustek, je treba: izpolniti ukazano delo. Npr. molimo
molitev, spolniti tri splošne pogoje: spoved, molitev po namenu sv. očeta
(vsaj Očenaš, Zdrava Marija) in da niso nevezani na noben greh, tudi ne na
malega. Vsak dan moremo dobiti le en sam popolni odpustek.

POPOLNI ODPUSTEK DOBIMO,
- če vsaj pol ure častimo Najsvetejše,
- če vsaj pol ure beremo Sveto pismo,
- če opravimo kriţev pot,
- če molimo v cerkvi ali druţini roţni venec,
- če poboţno prejmemo papeţev blagoslov po radiu ali TV,
- če od 1. do 10. novembra poboţno obiščemo pokopališče in vsaj v
srcu molimo za umrle, dobimo – vsak dan popolni odpustek, ki ga
moremo darovati za duše v vicah,
- na veliki petek, če smo poboţno pri češčenju kriţa in kriţ poljubimo,
- če smo vsaj tri dni opravljali duhovne vaje,
- če smo ob misijonu poslušali nekaj pridig in smo bili pri sklepu misijona,
- za prvo sv. obhajilo: prvoobhajanci in vsi, ki so pri slovesnosti,
- na dan slovesnosti nove sv. maše novomašnik in vsi navzoči,
- duhovnik na dan svoje srebrne, zlate ali biserne maše, če obnovi
sklep, da bo zvesto spolnjeval dolţnosti svojega poklica; vsi verniki, ki
so pri slovesnosti, sv maši,
- če obiščemo ţupnijsko cerkev na god farnega zavetnika cerkve in na
dan 2. avgusta – porciunkolski odpustek (moliti moramo še en Očenaš
in vero),
- dne 2. novembra v vseh cerkvah (moremo prejeti odpustek samo za
verne duše v vicah),
Opomba: Vernik mora imeti potrebno razpoloţenje: da ljubi Boga, obţaluje
grehe, zaupa v Kristusovo zasluţenje in trdno veruje, da mu je občestvo svetnikov v veliko korist.
NAJVAŢNEJŠE MOLITVE OBDARJENE Z DELNIMI ODPUSTKI
Angel varuh moj, …, Angel Gospodov je oznanil, … ali Raduj se Kraljica, …, apostolska vera, … branje Svetega pisma, če ga beremo spoštljivo kot Boţjo Besedo
za duhovno branje, …, če obudimo vero, upanje, ljubezen in molimo kesanje,..če
poboţno poslušamo pridigo, …, če poučujemo ali poslušamo krščanski nauk, …,
če se pokriţamo, …, če zmolimo psalm 119, Iz globočine ali psalm 150, Usmili se
me o Bog, ..., devetdnevnica pred Boţičem, Binkoštmi ali Brezmadeţno, ...,
duhovno obhajilo, ..., Duša Kristusova, …, Glej dobri in presladki Jezus, (če molimo pred kriţem po obhajilu ob petkih v postu) Gospod daj jim večni mir in pokoj,
.., K tebi o sv. Joţef, pribeţimo v svojih stiskah, litanije katerekoli, ki so splošno
odobrene, …, Magnifikat, …, mali oficij Brezmadeţne ali Srca Jezusovega, …,
Molim te poniţno skriti Bog nebes, …, molitev za duhovniške ali redovniške poklice, ki je odobrena, ..., če molimo prošnjo k svetniku tistega dne, ..., Pod tvoje varstvo pribeţimo,..ponovitev krstnih obljub, …, (na veliko soboto, …, Pozdravljena
Kraljica, ..., Pridi Stvarnik Sveti Duh, …, Pridi sv. Duh, …, Spomni se, …, vsak
obisk Sv. Rešnjega Telesa (za polurni obisk je popolni odpustek, …, Tebe Boga
hvalimo, …, (popolni, če molimo zadnji dan leta javno), …

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Iz življenja
DUHOVNA PRIPRAVA NA ŢUPNIJSKI PRAZNIK
» IZBERI DOBROTO«
SREDA
6. november
2013
ČETRTEK
7. november
2013

PETEK
8. november
2013
SOBOTA
9. november
2013

NEDELJA
10. november
2013

Prosite sv. Joţefa
1700 Molitev roţnega venca sv. Joţefa
1800 sv. maša, začetek duhovne obnove
1900 ogled filma v kapeli bl. Antona M. Slomška
»Evharistija je dar mojega prebodenega Srca«
1700 Molitev roţnega venca in večernic pred Svetim Rešnjim
Telesom
1800 sv. maša z nagovorom za vse, sodelujejo ţupnikovi sodelavci: bralci, pevci, člani ŢPS, ministranti,….
»Vabim te v najtesnejše prijateljstvo«
1715 Molitev kriţevega pota, ki ga bodo vodili birmanci
1800 sv. maša z nagovorom za vse, za starše birmancev in
bodoče prvoobhajancev.
»Pojdi in ti delaj prav tako, dobro« (Lk 10,37)
930 Srečanje bolnikov, ostarelih, ovdovelih in članov ţivega
roţnega venca. Molitev roţnega venca
1000 sv. maša z nagovorom za vse, po maši pogostitev za vse
v domu sv. Martina
1730 Molitev roţnega venca, mladih
1800 Sv. maša, nagovor za vse
1900 Srečanje mladih v domu sv. Martina – pizza
»DOBROTA IN LJUBEZEN« – kako velika milost! ¨Hkrati z
njo mi je prišlo vse dobro¨ (Modr 7,11)
800 sv. maša za farane in dobrotnike cerkve, pogostitev za vse.
930 molitev roţnega venca
1000 Slovesna sv. maša – letošnji jubilanti obletnice porok,
okrogle rojstne letnice (20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 … in več),
pogostitev za vse!

Krščeni, umrli v oktobru 2013

KRST

 Tobia Gornjec, Martjanci,
 Iva Kalamar, Martjanci,
Maruša Marton – Tivold,
Martjanci
Staršem iskreno čestitamo!

 Srečanje Beseda ţivljenja bo v torek, 5. novembra po večerni sv.

maši.
 Martinov teden začnemo ţe v sredo, 6. novembra po programu, ki je










priloţen v tej št. Ţupnijskega lista. Vsak dan priprave sodelujejo različne
skupine v ţupniji, ki jih lepo vabim k sodelovanju. Še posebej poskrbite
za prevoz na srečanje ţivih roţ ţivega RV in ostarelih in bolnih v soboto,
9. novembra ob 1000.
Celodnevno češčenje bo v naši cerkvi v ponedeljek, 11. novembra
od 800 do 1700, po naslednjem razporedu:
- 800 sveta maša, nato izpostavitev sv. RTL
- 900 Noršinci, Mlajtinci, 1. RŢRV
- 1000 Tešanovci, Moravske Toplice, Suhi vrh, Vučja gomila, 2. RŢRV
- 1100 Sebeborci, Puconci, 3. in 4. RŢRV
- 1200 Markišavci, Nemčavci, 5. RŢRV
- 1300 Martjanci, 6. in 7. RŢRV
- 1400 Gorica, Predanovci, kdor ni mogel prej
- 1500 4. 5. 6. 7. razredi namesto verouka v ponedeljek in torek
- 1600 birmanci in prvoobhajanci namesto verouka v torek in sredo
- 1700 člani ŢPS, GS, bralci, pevci, ministranti
- 1800 sveta maša, sklep češčenja
V sredo, 13. novembra bom ob 1900 maševal za bolnike in bolniško
osebje soboške bolnice.
V petek, 15. novembra je v Kančevcih študijsko srečanje članov ŢPS
(vsaj 7) za delo v pastorali – PIP. Začetek ob 1630.
Srečanje pevcev ob godu sv. Cecilije bo v petek, 22. novembra po
večerni sv. maši. Lepo povabljeni!
V nedeljo, 24. novembra na praznik Kristusa Kralja,bo v naši cerkvi ob
1000 radijski prenos sv. maše ob 1000.
Srečanje članov Čudodelne svetinjice za Pomurje bo v sredo, 27.
novembra ob 1700 v naši cerkvi.
Izdelava adventnih venčkov bo tudi letos v tednu pred 1. adventno nedeljo. Vodijo članice ţupnijske Karitas.

Čiščenje in krašenje cerkve
 Julijana Gergorič,
Moravske Toplice
UMRLI

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

9. november – Mlajtinci, 1. skupina
16. november – Mlajtinci, 2. skupina

23. november – Mlajtinci, 3. skupina
30. november – Mlajtinci, 4. skupina

