SVETE MAŠE V MESECU JANUARJU 2014
PO 6. 1. Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
TO 7. 1. Rajmund, duhovnik
SR 8. 1. Severin, opat
ČE 9. 1. Pij IX. papeţ
PE 10. 1. Gregor Niški, škf.
SO 11. 1. Pavlin Oglejski, škf.
NE 12. 1. Jezusov krst

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

13. 1. Hilarij, škf.
14. 1. Feliks, duhovnik. Nol.
15. 1. Mihej, Habakuk, preroka
16. 1. Berard, Maroški muč.
17. 1. Anton puščavnik, red.
18. 1. Začetek molitv. osmine
19. 1. 2. nedelja med letom
b. sl. Friderik Baraga
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† Joţe Horvat, Noršinci
† Marta Škalič
za zdravje v druţini
1. RŢRV
† Pety Binder
6. RŢRV
† Marija Benko
farani in dobrotniki cerkve
† Marta Fartelj
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18.00
18.00
18.00
18.00
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† Gizela Baranja
† starši, bratje, sestre Grabar
† Julijana Gergorič
3. RŢRV
† Helena Ficko
† starši Šomen, Balaţic
farani in dobrotniki cekve
† Ludvik, st. Horvat

PO 20. 1. Boštjan, muč.
18.00
TO 21. 1. Neţa, dev. muč.
18.00
SR 22. 1. Vincencij, diakon muč.
18.00
ČE 23. 1. zaroka Marije in Joţefa
18.00
PE 24. 1. Frančišek Saleški, škf.
18.00
SO 25. 1. Spreobrnitev ap. Pavla
18.00
NE 26. 1. 3. nedelja med letom
7.30
Sklep molitvene osmine za
9.00
zedinjenje kristjanov v Moravcih ob 10.00
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27. 1. Angela Meriči, ust. red.
28. 1. Tomaţ Akvin. duhovnik
29. 1. Valerij, škf.
30. 1. Martina, muč.
31. 1. Janez Bosko, duhovnik
1. 2. Brigita irska, opatinja
2. 2. Jezusovo darovanje
Svečnica

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
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† Štefan Tivadar
v dober namen
† Vincenc Antolin
† Štefan Peterka
za zdravje, varovanci B. Beznec
† starši Ţilavec, Madjar
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan, Vera Ovsenjak, oče

† Katarina Gomboc
v zahvalo
† Joţe Gergorič
† Alojz Varga
† Franc Lovrenčič
† Štefan Pozvek
farani in dobrotniki cerkve
Štefan Časar
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Duhovna misel
BOŽIČ VSAK DAN
Še vedno smo pod vtisom boţičnih dogodkov. Vedno znova pa se nam pojavi vprašanje: »Kako naj v resnici praznujemo
boţič, da ne bo samo na zunaj - z jaslicami,
darili, boţičnim drevescem, lučkami, darila…«? Jezusova ţelja je, da je med ljudmi,
da podeli z njimi misli, načrte, skrbi, veselje.
Prišel je da prinaša toplino, upanje, ljubezen in mir. Med nami je po medsebojni ljubezni. Ljubiti nekoga ni sentimentalizem. Ljubiti pomeni delati drugim to, kar
bi ţeleli, da bi drugi delali nam. To je evangelij – Besede ţivljenja. Ţiveti
evangelij pa je, če ga ţivimo vsak dan, vsak trenutek, da se Beseda, ki se je
učlovečila, uresničuje v našem vsakdanjem ţivljenju. Če tako ţivimo, je lahko
vsak dan Boţič. K temu nas opogumlja tudi Beseda Ţivljenja meseca januarja, ki pravi: » Kristus, Beseda je edini temelj Cerkve« (1Kor 3,11). Posebej si
bomo v tednu od 18. do 25. januarja prizadevali za molitev in edinost, saj
obhajamo teden krščanske edinosti. Letos je pod geslom »Je Kristus razdeljen?« (1 Kor 1,13). Modreci z Vzhoda…so počastili Dete iz Betlehema. Gnala jih je neizčrpna ţelja po Bogu in odrešenju sveta. Bili so polni znanja in
modrosti. Toda oni so iskali nekaj več od znanja. Ţeleli so priti do samega
bistva. Ţeleli so izvedeti ali Bog obstaja, ter kje in kako biva. Bili so iskalci
Boga…Modri so sledili zvezdi in našli Jezusa, veliko luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Kot romarji so tudi oni postali sijoče zvezde na nebesnem
svodu zgodovine, ki nam kaţejo pot.

E: fras.srecko@gmail.com S: http://martjanci.zupnija.info
Uradne ure: ob delavnikih od 800 do 900, pred in po vsaki sv. maši

Blagoslova in Boţje prisotnosti v vašem ţivljenju vam ţeli vaš ţupnik Srečko!

OBNOVA MISIJONA – CERKEV - ŽUPNIJA, KI IŠČE
ODGOVORE
Morda z negotovim korakom vstopamo v novo koledarsko leto 2014. Sprašujemo se kaj nam bo prineslo? Morda bojazen pred prihodnostjo?
Obnova misijona bo priloţnost, da se ponovno prepričamo, da nad nami čuje
Srce Očeta, ki skrbi za svoje otroke. Zanje bo storil vse, ker ljubi brezmejno.
Ljubi nas takšne, kakršni smo. To izjemno Boţje Srce utripa za človeka in
ţeli, da smo druţina. Druţina vesoljnega bratstva otrok istega Očeta! Prva
šola, v kateri se učimo bratstva, je druţina. Papeţ Frančišek v svoji poslanici
o miru za leto 2014 pravi, da je bratstvo temelj in pot miru. Da, bratstvo je dar
in tudi naloga, ki prihaja od Boga. Papeţ nas spodbuja naj se zavzemamo za
slehernega človeka, predvsem za majhnega in nezavarovanega. Ljubimo ga
kot sami sebe, s srcem, s katerim ljubi Kristus nas. Ko začenjamo v teh dneh
pripravo na obnovo misijona storimo vse, da bo ta dar boţične noči »bratstvo«, ki jo je prinesel Novorojeni ţivljenje, ki nas povezuje v eno veliko druţino – ţupnija.

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Misli srca

 Srečanje »Beseda Ţivljenja« bo v torek, 7. 1., po večerni sveti

maši.
 Seja ŢPS bo v četrtek, 9. 1. 2014, po večerni sv. maši. Tema seje

bo obnova misijona in načrtovanje za letošnje leto.
 Začetek molitvene osmine za zedinjenje kristjanov začnemo v

soboto, 18. 1., s sklepom molitve v nedeljo, 26. 1. v Moravski
evangeličanski cerkvi ob 10.00 z ekumensko boţjo sluţbo. Pri
nas bodo zato svete maše v nedeljo ob 7.30 in pozna ob 9.00.
Potem pa gremo na skupno molitev v Moravce, kjer bomo sodelovali evangeličani in katoličani.
 Otroška – druţinska sveta maša bo v nedeljo, 2. 2., pri pozni
sveti maši, kjer se nam bodo predstavili letošnji birmanci in prejeli
Sveta pisma.
 V naši ţupniji bomo imeli obnovo misijona od četrtka, 3. 4. do
nedelje, 6. 4. Na to dogajanje se bomo začeli pripravljati takoj ţe
v tem mesecu. Ţe sedaj vas prosimo, da molite in darujete svoje
trpljenje za blagoslov obnove misijona. Tudi letos boste imeli
moţnost postaviti vprašanje za misijonarje, na katere boste ţeleli
odgovor.
 Čim prej vas prosimo, da obnovite naročnino na verski tisk!

Na poti k izviru
Čiščenje cerkve
Veliko spremembo, ki jo doţivlja krščanstvo v Evropi, imenujemo sekularizacija in
laicizem. Hočemo reči, da v našem okolju krščanska vera ni več samoumevna in
jo zato mnogi ţelijo izriniti iz javnosti. Nima več javne podpore, podporo zanjo
dobimo samo še v občestvu enako verujočih in s svojim osebnim razmišljanjem.
Zanjo se je treba osebno odločiti.
(iz uvodnika dr. Antona Stresa
k priročniku pastoralnega načrtovanja za župnijske pastoralne svete 2013-2015
»Na poti k izviru«)
V letu 2014 bomo s člani Ţupnijskega pastoralnega sveta skupaj pristopili k pastoralnem načrtovanju in izvajanju glavnega vodila iz krovnega dokumenta slovenskega pastoralnega načrta 2012 »Pridite in poglejte« (PIP 59):
Ţiva občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko
gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu
srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu
lahko darovali v ljubezni.

5. jan. – Tešanovci, 4. skupina
12. jan. – Moravci, 1. skupina
19. jan. – Moravci, 2. skupina
26. jan. – Moravci, 3. skupina

Krščeni v decembru 2013
 Luka Antolin, Martjanci
 Helena Vöroš, Mlajtinci
Staršem iskreno čestitamo!
KRST

