SVETE MAŠE V MESECU MARCU 2014
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3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

Kunigunda, kraljica
Kazimir, kraljevič
†† PEPELNICA
Fridolin, opat
Perpetua in Felicita, muč.
Janez od Boga, red.
1. postna nedelja
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† Franc Lovrenčec
† Maričevi, Mikolovi
† starši Panker
† Franc Tivold, 3-obl.
† Katarina Gomboc
† Franc Casar
farani in dobrotniki cerkve
† Alojz Varga

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.

40 mučencev iz Armenije
Benedikt, škof
Inocenc I: p.p.
Leander Seviljski, škf.
† Matilda, kraljica
Klemen M. Dvorţak, red.
2. postna nedelja Otroška nedelja
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† Štefan, Pavla Pintarič
† Karel Bokan 30-dan
† Julijana Gergorič
† Ferenc Miholič
† Joţe Erjavec
† Veronika, starši Madjar
farani in dobrotniki cerkve
† Štefan, Ana Horvat

PO 17.3. Patrik, škf. misijonar
TO 18.3. Ciril Jeruzalemski, škf.
SR 19.3. JOŢEF, JEZUSOV REDNIK
ČE
PE
SO
NE

20.3.
21.3.
22.3.
23.3.

Klavdija, muč.
† Serapion, šlf. muč.
Lea, spokornica
3. postna nedelja

PO 24.3. Katarina Švedska, red.
TO 25.3. Gospodovo oznanjenje MATERINSKI DAN
SR 26.3. Evgenija, muč.
ČE 27.3. Peregrin, red.
PE 28.3. † Bojan, knez
SO 29.3. Štefan IX. p.p.
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† Avgust Hidič
† Starši, bratje Györek
† Joţef Marič
† Joţe Horvat, Martjanci
† starši, bratje Grabar
† Štefan Tivadar
† Katarina Gomboc
farani in dobrotniki cerkve
† Herman Hernah, st. Vöröš
† Joţe Balaško
za zdravje
† Marija Benko
† Joţe Gergorič
† Joţef Cör
† Kristina Cipot, 30-dan
† Štefan Sambt

Prestop na poletni čas – premaknite kazalca za eno uro naprej!

NE 30.3. 4. postna nedelja
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31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

Gvido, opat
Tomaţ Tol., muč.
Frančišek Paolski, red.
Rihard, škf.
† Izidor seviljski, škf.
Vicencij ferrer, red.
5. postna nedelja
Obnova misijona
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farani in dobrotniki cerkve
† st. Zelko, Šantavec, Gomboši
† St. st. star. Kovačič
† Karel Bokan
† Franc Lovrenčec
† Alojz Varga
† Terezija Lebar
† Franc Gomboc
farani dobrotniki cerkve
† Joţe Gergorič
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Duhovna misel
ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Sveto pismo in skrivnostni prenosni telefon
Vsak postni čas začenjamo s prošnjo k usmiljenemu Bogu, da bi prejeli
milost odpuščanja grehov. In Bog si prav to ţeli, da se vrnemo z vsem srcem
k njemu, k samemu sebi in k našim bliţnjim. Brez iskrenega kesanja (očiščenja) nas bo vedno preganjalo vprašanje: »Kje je naš BOG?« On nas ni prikrajšal za svojo navzočnost, temveč ţeli, da bi »mi postali Boţja pravičnost v
Njem in v svetu.« Šele v molitvi: »Čisto srce, o BOG, mi ustvari, « bomo lahko na svet gledali na povsem nov način in v vseh ţivljenjskih okoliščinah.
Izkusili bomo Boţjo odrešenjsko navzočnost v nas in med nami, izkusili
bomo pravo veselje. In to veselje nad svojim odrešenjem, se lahko začne ţe
danes, sedaj. Kako?
Naš poklic kristjana je, da poznamo in ţivimo Boţjo besedo. Morda je postni
čas priloţnost, da vzamemo Sveto pismo ZARES. Vse imamo na dosego
roke, potrebno je le, da vzamemo Sveto pismo v roke, da poiščemo pravo
številko, premišljujemo posamezne besede in jih ţivimo. Ali si predstavljate,
kaj bi se zgodilo, če bi s Svetim pismom ravnali tako kot s prenosnim telefonom?
 Če bi Sveto pismo vedno nosili s seboj v torbici ali ţepu svojega plašča?
 In če bi ga odprli ob različnih priloţnostih preko dneva?
 Če bi se vrnili, ga šli iskat, kadar bi ga pozabili doma, v avtu, ali v sluţbi?
 In, če bi ga uporabljali za pošiljanje sporočil svojim prijateljem?
 In, če bi ga podarili svojim otrokom?
 In, če bi ga brali na potovanju?
 In, če bi ga odprli, ko se znajdemo v teţkem poloţaju ali stiski?

Kako drugače deluje prenosni telefon kot Sveto pismo, ki nikoli ne izgubi
signala. »Deluje kjer koli smo«. Ni nam treba biti v skrbeh koliko bomo porabili denarja za delovanje prenosnika. Pri Svetem pismu ostane baterija polna
vse ţivljenje, povezava se ne prekine. Sveto pismo spodbuja:
»Iščite Gospoda, dokler se da najti, kličite ga, dokler je blizu!« (Iz 55,6)

Krščen je lahko vsak človek. Edini pogoj za krst je vera, ki jo je treba pri krstu javno izpovedati. (KKC 1213- 1216, 1246 1254)

OB SVETEM PISMU NAM PRIDEJO PRAV TELEFONSKE ŠTEVILKE
KLICEV V SILI:
 Ko si ţalosten, odtipkaj Jn 14.
 Ko kdo o tebi slabo govori, odtipkaj Ps 27.
 Kadar si ţivčen, odtipkaj Ps 51.
 Kadar si v skrbeh, odtipkaj Mt 6,19-34.
 Kadar si v nevarnosti, odtipkaj Ps 91.
 Kadar se zdi, da je Bog nekje daleč,
odtipkaj Ps 63.
 Kadar tvoja vera potrebuje spodbude,
odtipkaj Hebr. 11.
 Kadar si sam in te je strah, odtipkaj Ps 23.
 Kadar si nerazpoloţen in na tem, da bi koga obsojal, odtipkaj 1Kor 13.
 Da bi odkril skrivnost sreče in zadovoljstva, odtipkaj Kol 3,12-17.
 Kadar si pobit in nesrečen, odtipkaj Rim 8,31-39.
 Kadar iščeš mir in počitek, odtipkaj Mt 11,25-30.
 Kadar se zdi, da je svet pomembnejši od Boga, odtipkaj Ps 90.

 Srečanje skupine »Beseda ţivljenja«, bo v torek, 4. marca po večerni

»Beseda Ţivljenja« v mesecu marcu vabi z besedami: »Če se boste drţali
mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz drţal
zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« Naj vas Bog blagoslavlja po svoji Besedi v tem postnem času po Mariji, saj je Ona Njegova ţiveta beseda.
Vaš ţupnik Srečko s sodelavci



Sveti krst (1)
Z zakramenti uvajanja v krščanstvo, se pravi s krstom, birmo in evharistijo, se
polagajo temelji celotnega krščanskega ţivljenja. Krst vernike prerodi, birma jih
okrepi in v evharistiji prejemamo kruh večnega ţivljenja. Sveti krst je temelj celotnega krščanskega ţivljenja, velika vrata, k ţivljenju v Duhu in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. Krst je najlepši in najveličastnejši od boţjih darov.
Imenujemo ga dar, milost, maziljenje, razsvetljenje, oblačilo, kopel prerojenja,
pečat in vse, kar je najdragocenejšega. Zakrament krsta imenujemo po osrednjem delu obreda – oblivanje, krstiti (grško baptizem) pomeni potopiti, utopiti v
vodo, potop katehumena v Kristusu. Kopel prerojenja in prenovljenja po Svetem
Duhu.

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

sv. maši, Lepo vabljeni ljubitelji Svetega pisma.
 V sredo, 5. marca je Pepelnica, strogi post, začetek 40-dnevnega post-

nega časa. Pepeljenje bo moţno prejeti pri večerni sv. maši in nedeljo.
 V Verţeju bo 7. in 8. marca MARIAPOLI, duhovno srečanje pod geslom:

»Po tem bodo vsi spoznali…«
 Seja ŢPS bo v četrtek, 13. marca po večerni sveti maši – obnova misijo







na.
Srečanje Frančiškove druţine bo soboto, 15. marca ob 900 v Kančevcih, kamor gremo skupaj.
Postna otroška sveta maša bo v nedeljo, 16. marca pri pozni sveti
maši ob 1000.
Na praznik Svetega Joţefa, Jezusovega, rejnika, 19. marca se bomo
pripravili s posebno 30-dnevnico, ki ţe poteka. Ob tem bo nastala posebna bratovščina sv. Joţefa. Slovesne sv. maše pa bodo zjutraj in zvečer.
Romanje v Medţugorje v Hrvaški Lurd – Viprec in na grob bl. A. Stepinca bo v dneh od 20. do 22. marca. Odhod iz Martjanec ob 400. Cena,
kot je bilo ţe oznanjeno. Prijavite se!
Obnova misijona začne 3. aprila z večerno sv. mašo in traja do 6. aprila
popoldne ob 1500 z litanijami pred Najsvetejšim in blagoslovom. Razpored
programa bo v priloţeni zloţenki v ţupnijskem listu.
Sveti kriţev pot bo v naši ţupniji vsak petek eno uro pred sv. mašo zunaj,
če bo deţ pa v cerkvi in v nedeljo po prvi, oz. drugi sveti maši.

Čiščenje cerkve

8. mar. – Gorica, 2. skupina
15. mar. – Predanovci
22. mar. – Markišavci
29. mar. – Nemčavci, 1. skupina
5. apr. – Nemčavci, 2. skupina

Umrli v februarju 2014
 Ana Cifer, Martjanci
 Kristina Cipot, Mlajtinci
Gospod, daj jima večni pokoj in večna luč naj jima sveti! Počivajta v miru!

