SVETE MAŠE V MESECU DECEMBRU 2013
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9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.

Peter Fourier, red.
Loretska M. Boţja
Damaz. I. p.p.
Devica Marija Gua.
Lucija, dev. muč.
Janez od Kriţa,red.
3. adventna nedelja
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† Gjerek Anton, starši Škaper
† Joţe Danč
† Rodbina Dravec
za zdravje otrok
† Jurij, Katarina Kavaš
† Marija Trplan, rajni
farani dobrotniki cerkve
† Julijana Gergorič
† dr. Štefan Berden,obl.
† Robi Ivanič
† Dervaričevi, Šerugovi
† starši Korošec
za poglobitev vere
† Marija Benko
farani dobrotniki cerkve
† Slavica Farič
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PO 16.12. David, kralj
18
† starši, stari starši Kovačič
Začetek Boţične devetdnevnice
00
TO 17.12. Boţična 9- dnev.
18
† Vincenc Antolin
00
SR 18.12. Boţična 9- dnev.
18
† starši Vogrinčič, Obal
00
ČE 19.12. Boţična 9- dnev.
18
† starši Zevnik
00
PE 20.12. Boţična 9- dnev.
18
† Marija Trajber
00
SO 21.12. Boţična 9- dnev.
18
† Franc Lovrenčič
00
NE 22.12. 4. adventna nedelja 8
farani dobrotniki cerkve
00
10
† Štefan Časar
PO 23.12. Boţična 9- dnev.
TO 24.12. Boţična 9- dnev
SVETI VEČER
SR 25.12. B O Ţ I Č
ČE 26.12.

† 4 roţa ŢRV
† Joţe Gergorič
† Štefan Tivadar
† starši Andrejek, stric
† st. Bransberger, br. Štefan
† druţina Rengeo, Horvat
† Katarina, Štefan Gomboc
† Alojz Varga
† Avgust Hidič
farani dobrotniki cerkve
sv. Joţefu v zahvalo in prošnjo

PO 30.12. Feliks I: p.p.
TO 31.12. Silvester, papeţ
SR 1.1.
Marija Boţja Mati
Novo leto
ČE 2.1.
Bazilij V. škf.
PE 3.1.
Presv. Jezus. Ime
SO 4.1.
Angela F. red.
NE 5.1.
2. nedelja po Boţiču

00

† Helena Ficko
v zahvalo
† Marija Glavač
po namenu
† Marija Rengeo
† Marta Gergorič
† Joţe Balaško
farani in dobrotniki cerkve
† Julijana Gergorič
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http://martjanci.zupnija.info/

PE 27.12.
SO 28.12.
NE 29.12.
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Štefan, diakon
8
00
10
00
Janez, ap. evangelist 18
00
Nedolţni otroci
18
00
Sveta Druţina
8
00
10

E-mail: fras.srecko@gmail.com

Natalija, muč.
Frančišek K. duh.
Barbara, muč.
Sava, opat
Nikolaj, škf.
Ambroţ, škf.
Brezmadeţno
Sp. Device Marije

Uradne ure: ob delavnikih od 800 do 900, pred in po vsaki sv. maši

2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.

Izdal ŽU Martjanci, 9221 Martjanci 71, tel. 02/538-14-46, odgovarja župnik Srečko Fras
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OZNANILO
ŽUPNIJE
MARTJANCI
December 2013, leto V, štev. 12

Duhovna misel
KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE MOLIMO!
ADVENT 2013
Se vam včasih ne zdi,
dragi bratje, drage sestre, da je ţivljenje zakrito in da ne vidimo prave
poti?Se bojite stopati
skozi dan, omagujete in
pešate, se spotikate in
padate? Da je okoli nas
preveč teme?
Glej jaz delam svetlobo
in osvetljujem temo. Jaz
sem vaš Bog in drugega
ni. Tu sem, da vas primem za roko in popeljem v dan. Prinašam
vam novo luč, ljubi moji
otroci. Vsako ljudstvo, ki tava v temi, povedem v svetlobo, na pravo pot. Prisluhnite mojim besedam, otroci, ki vas tolaţim, ljubkujem in vam kaţem pravo
pot. Pokličite me in pridem, zanesljivo pridem. Pokaţem se v vsem veličastvu in veselim se vaše radosti in miru. Pridem zanesljivo pridem.
Potrebna je ljubezen: »Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse.«
Blagoslovljen sveti adventni čas vam ţeli vaš ţupnik Srečko s sodelavci!
(Prirejeno po preroku Izaiji 62)

Misli ob mednarodnem kongresu o uresničevanju Besede ţivljenja
Temelji medsebojne ljubezni
 Da ljubezen postane vzajemna, ni odvisno le od nas. Naša naloga je ljubiti, ne
da bi kaj pričakovali. Prvi moramo začeti ljubiti, tudi nasprotnika.
 Postati eno z nekom pomeni razumeti njegove teţave, potrebe, sprejeti njegove skrbi, ţelje. Ko mi govori, ga jaz poslušam in pozabim nase. Naloţim si njegove skrbi, njegovo trpljenje.
 Preko ljubezni do brata se rodi nov odnos z Bogom. Ko je ta ljubezen usmerjena na drugega in se vrača, imamo izkušnjo edinosti in navzočnosti Jezusa
med nami.
 Ne uresničevati svojo voljo ali voljo drugega, temveč Boţjo voljo.
 Čas Boga ni naš čas. Ko bo Bog hotel, bo to, kar si ţelimo, izpolnjeno.
 Nobena drobtinica ljubezni se ne bo izgubila, kajti Bog je ljubezen.
Medsebojna ljubezen v druţini
 Druţina je neločljivo prepletena s skrivnostjo Boţje ljubezni.
 Otroci so neskončni dar Boga. Niso naša last, dobili smo jih v varstvo.
 Tudi, če odnos z otrokom ugasne, nam bo Jezus dal moč in milost za dialog in
pravi trenutek za prave besede. Upanje naj ne zamre. Imeti moramo odprta
vrata hiše in srca do otroka.
 Vse vrednote, ki smo jih postavili v otroka, ostanejo in se bodo v pravem trenutku vrnile, kajti izhajajo iz medsebojne ljubezni.
 Velik pomen skupne druţinske molitve. Jezus nam je obljubil, če se bomo
zbrali v njegovem imenu, bo on med nami in nas uslišal.
 Vedno lahko začnemo znova, tudi če pride do obdobja malodušja.
 Prositi za dar vztrajnosti do konca. Veselje je, če lahko zvečer rečem: »Danes
sem vztrajal, bil stanoviten do konca – do zakonca, otrok, sluţbe, …«.
Pomembno je biti iskren in zvest v svojih odločitvah.
 Navzočnost Boga v druţini vodi k zedinjenosti.
Medsebojna ljubezen med narodi in kulturami
 V 3. tisočletju moramo ţiveti občestveno (skupnostno) duhovnost. Ţiveti duhovnost z drugimi brati, narodi, kulturami. Zedinjen svet = boţje kraljestvo = vesoljno bratstvo = bolj človeški svet.
 Zedinjenost ni enakost, ampak edinost v različnosti.
 Temelj soţitja med ljudmi je vera v Sveto Trojico.
Rim, 14. – 17. november 2013

Tatjana Vokič Vojkovič

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Misli srca

 Srečanje biblične skupine »Beseda ţivljenja«, bo v torek, 3.


















decembra, po večerni sveti maši, ob 1845.
Seja ŢPS bo četrtek, 5. decembra, po večerni sveti maši v prostorih
Doma sv. Martina.
Tudi letos bo sveti Miklavţ obiskal naše otroke, v petek, 6. decembra,
pri večerni sveti maši ob 1800. Otroci in starši lepo vabljeni na poseben program.
V soboto, 7. decembra, je srečanje Frančiškove druţine v Domu
svetega Martina po večerni sveti maši ob 1845.
Začetek Boţične 9- dnevnice se začne v naši cerkvi, 16. decembra
pri večerni sveti maši. Še posebej so vabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci.
Na sveti večer bomo imeli polnočnico za otroke ob 1800 in za odrasle ob polnoči. Pol ure pred mašo bo Boţična akademija, ki jo vodijo
animatorji, birmanci in veroučenci.
Blagoslov vode in konj bo na praznik svetega Štefana ob 1000 na
parkirnem prostoru ţupnije. Rejci konj lepo povabljeni pripeljite vaše
ţivali k blagoslovu.
Blagoslov letošnjega vina bo na god svetega Janeza apostola v
petek, 27. decembra, pri večerni sv. maši.
Blagoslov otrok in druţin bo, v nedeljo, 30. decembra pri obeh svetih mašah.
Na drugi sveti večer to je v torek, 31. decembra, ste povabljeni k
zahvalni sveti maši ob 1800, kjer bomo zapeli zahvalno pesem in se
Bogu zahvalili za vse prejete milosti v letošnjem letu.
V Adventu se bodo druţine pripravljale na birmo tako, da bodo brali
Sveto pismo, ki bo v skrinjicah romalo v Adventu po druţinah. Skrinjico
bodo prevzeli na prvo adventno nedeljo v cerkvi pri deseti sv. maši. Na
dom lahko povabijo tudi ţupnika ali koga iz biblične skupine – »Beseda
Ţivljenja«.
Po ţupniji pa bo v Boţični 9-dnevnici (od 16. do 24. decembra) romal
Marijin kip Roţa skrivnostna. Prijavite ţupniku kadar boste ţeleli na
dom Marijo.

Čiščenje cerkve

7. dec. – Mlajtinci, 5. skupina
14. dec. – Tešanovci, 1. skupina
21. dec. – Tešanovci, 2. skupina
28. dec. – Tešanovci 3. skupina

Umrli v novembru 2013
 Gergorič Julijana, Moravske Toplice
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti!
Naj počiva v miru!

