SVETE MAŠE V MESECU FEBRUARJU 2014
Blaţ, škf. muč.
1800
Janez de Britto, muč.
1800
Agata, muč.
1800
Pavel M. jap. mučenci 1800
Rihard, kralj
1800
Joţefina Bakhita, suţnja 1800
Prešernov dan prva sobota
NE 9.2. 5. nedelja med letom
800
1000
PO
TO
SR
ČE
PE
SO

3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.

† Julijana Gergorič
† Karel Bokan, zadušnica
† Starši Erjavec, Legen
Bogu v zahvalo za milosti
† Helena Kutoš, prvi petek
† starši Pintarič, Lončar

OZNANILO
ŽUPNIJE
MARTJANCI

farani in dobrotniki cerkve
† star. Veronika, Koloman Lončar

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.

Sholastika, devica
Lurška Mati Boţja
Evlalija, muč.
Jordan S., red.
Valentin, muč.
Klavdij, red.
6. nedelja med letom

1800
1800
1800
1800
1800
1800
800
1000

† starši Lukač, Cör
† Štefan Tivadar
† Štefan Rengeo
† Štefan Sambt 30-dan
† Joţe Horvat, Martjanci
† starši Podlesek, Dragica
farani in dobrotniki cerkve
† starši Nemeš, Dvoršak

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.

Sedem red. ustanov.
Frančišek Regis, muč.
Konrad iz Piacenze
Jacinta, Frančišek Marto
Peter Damjani, škf.
Sedeţ ap. Petra
7. nedelja med letom

1800
1800
1800
1800
1800
1800
800
1000

† Gizela Baranja
† Joţef Balaško
† Marija Benko
† Katarina Gomboc
† Alojz Varga
† Josip Kranjec, 2-obl. starši
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan Ivanič, obl. Emilija

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
2.3.

Matija, apostol
1800
Valburga, opatinja
1800
Aleksander (Branko), škf. 1800
Gabrijel od ŢMB
1800
Roman, opat
1800
Albin, škf.
1800
8. nedelja med letom
800
1000

† Nemešovi Balaţičevi
† Joţe Gergorič
† Marija Regeo
† Janez, Ana Vöröš
† Avgust Hidič
† Vera Horvat
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan Tivadar

Izdal ŢU Martjanci, 9221 Martjanci 71, tel. 02/538-14-46, odgovarja ţupnik Srečko Fras
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Duhovna misel
DARITEV BODI TI ŽIVLJENJE CELO
Tako je zapisal slovenski pisatelj, mi pa
se tega darovanja spominjamo na Svečnico, ko so prinesli Jezusa v tempelj, to je
štirideseti dan po boţiču. Marija in Joţef
sta prinesla štirideset dni starega Jezusa
v tempelj, da bi ga darovala Bogu in s tem
izrazila, da je Jezus posvečen Bogu in da
je boţja last. Leta 1997 ja bl. papeţ Janez
Pavel II. praznik Jezusovega darovanja v
templju določil za dan posvečenega ţivljenja, z namenom, da bi Cerkev bolj spoštovala pričevanje ljudi, ki so se odločili
slediti Bogu s pomočjo evangeljski svetov
uboštva, čistosti in pokorščine. Hkrati pa
je to tudi priloţnost za vse nas, ki smo
tudi na nek način posvečeni Bogu, da
obnovimo svojo izročitev Bogu in zopet oţivimo vnemo za darovanje Bogu in
našim bliţnjim. Še kako potrebuje danes svet ljudi, ki so sposobni brezpogojno darovati svojo ljubezen Bogu in bliţnjemu in, ki ţivijo po evangeliju.
Svečnica nas vabi k nenehnem spreobračanju in zavedanju, da je ţivljenje
dar, prejet od Boga in namenjen najprej Njemu in nato bliţnjemu.
Jezus pa nam v Besedi ţivljenja v mesecu februarju, kot popotnico v blagrih
zagotavlja: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5, 8).
Blagoslova in vse dobro ob pripravi na obnovo misijona!
Vaš ţupnik Srečko s sodelavci

Na poti k izviru

 Srečanje staršev in botrov letošnjih birmancev bo v četrtek, 27. feb-

ruarja, po večerni sv. maši. Lepo povabljeni!
 V Verţeju v zavodu Marianum, bo od 8. do 9. marca Mariapoli, ki je

VIDNA ZNAMENJA JEZUSOVE LJUBEZNI - Zakramenti
V sklopu priprav na obnovo misijona v mesecu aprilu smo se na seji ŢPS
pogovarjali, da bi bilo morda koristno, če bi v večih sklopih predstavili –
ZAKRAMENTE CERKVE v našem ţupnijskem listu. Danes, najprej na splošno nekaj o zakramentih. Zakramente je postavil Jezus Kristus, da nam po
njih podeljuje odrešenje.
 Beseda zakrament je latinskega izvora - pomeni sacramentum, kar
pomeni sveto znamenje. Po tem znamenju je Bog navzoč in nas odrešuje
v Cerkvi.
 Kristus je zakrament v najbolj polnem pomenu besede, ker je znamenje,
ki uresničuje in omogoča srečanje Boga s človekom.
 V Cerkvi imamo sedem zakramentov. Vsak zakrament izraţamo z besedo
in kretnjo. Od tod tudi definicija, ki smo se jo naučili nekoč pri verouku:
Zakramenti so vidna znamenja nevidne milosti.
 Na prejem zakramentov se pripravljamo zunanje in notranje.
 Prejemamo jih v veri, da se po njih srečamo s Kristusom.
 Poznamo naslednje zakramente: 1. sv. krst, 2. sv. birma, 3. sv. evharistija,
4. sv. pokora, 5. sv. bolniško maziljenje, 6. sv. mašniško posvečenje, 7.
sv. zakon.

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

namenjen vsem, ki ţelite poglobiti svoje krščanstvo. Prijavite se ţupniku.
 Na romanje v Medţugorje odhajamo od 20. do 22. marca. Namenjeno

bo priprošnji Boţji Materi za obnovo misijona in za osebne namene. Prijavite se ţupniku, cena kakor lansko leto 120 € ob vsaj 30 romarjih, (2x polpenzion, pesmarica, drugo duhovno gradivo). Ob povratku se bomo ustavili v Hrvaškem Lurdu, kjer bomo imeli sklepno sv. mašo in v Zagrebu na
grobu bl. Alojzija Stepinca.
 Zahvalimo se vsem, ki se trudite, da je naša cerkev urejena, okrašena in
obiskana. Za to pa je potrebno usklajeno delo in dogovori med skupinami,
ki čistite in krasite. Za cerkev, njeno urejenost, okrašenost je odgovorna
ga. Dragica Petrovič, članica ŢPS. Vsaka skupina naj se z njo dogovarja
tudi pri zbiranju sredstev in vrsto krašenja.

Čiščenje cerkve

Umrli v januarju 2014
 Štefan Sambt, Tešanovci
 Karel Bokan, Gorica

 V ponedeljek, 3. februarja, na god sv. Blaţa bomo delili pri večerni sv.










maši Blaţev blagoslov grla, nosu, ušes in ust. Ta naj nas varuje ne le
bolezni teh organov ampak vsega hudega, kar lahko prihaja iz njih in v
nje.
Srečanje biblične skupine – Beseda ţivljenja je v torek, 4. februarja
po večerni sv. maši.
Seja ŢPS bo v četrtek, 6. februarja, po večerni sv. maši. Program:
Obnova misijona - duhovna obnova: »Ali še gori naše srce kakor je gorelo
srce Emavških učencev?«
Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in prva sobota, 6., 7. in 8. februarja, ko bomo molili in zadoščevali za potrebe naše ţupnije (obisk bolnikov,
molitev za duhovne poklice, …)
V torek, 11. februarja, na god Lurške Matere Boţje je svetovni dan bolnikov, zato bomo obiskali naše bolnike v Domu Brigite Beznec v Puconcih
v dopoldanskih urah.
Srečanje staršev proobhajancev bo v četrtek, 20. februarja, po večerni
sv. maši.

1. feb. – Moravske Toplice, 1. skupina
8. feb. – Suhi Vrh
15. feb. – Cuber
22. feb. – Sebeborci, 1. skupina
1. mar. – Sebeborci, 2. skupina

Gospod, daj jima večni pokoj in večna luč naj ji sveti! Počivajta v miru!

Misli srca
Daritev bodi ti ţivljenje celo:
oltar najlepši je - srcá oltar,
Ljubezen sveta v njem – nebešk’ je ţar,
Gospodu ţrtva – vsako dobro delo.
O, da srcé gojilo bi vsekdar
ta sveti ţar, naj ţivo bi gorelo,
enako kresu vedno bi plamtelo,

Bogu in domu ţgalo vreden dar!
Odločno odpovej se svoji sreči,
goreče išči drugim jo doseči,
ţiveti vrli moţ ne sme za sé.
Iz bratov sreče njemu sreča klije,
veselje ljudsko njemu v ôko sije,
in tuja solza mu meči srcé!

