SVETE MAŠE V MESECU APRILU 2014
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7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.

Janez de la Salle, duh.
Dionizij, škf.
Hugo, škf.
Domen,škf.
Stanisla, škf, muč.
Julij I. p.p.
Cvetna nedelja
6. postna

1900 † Ana Cifer, zadušnica
1900 † Marija Rengeo
1900 † Štefan Tivadar
1900 † Martin Malačič, Cizovi
1900 † Helena Ferencek, zadušnica
1900 † starši Vratar
800 farani in dobrotniki cerkve
1000 † Balaškovi, Noršinci
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14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.

Lambert, škf.
Paternij, škf.
Bernardka Lurška, dev.
Veliki četrtek
Veliki petek
Velika sobota
VELIKA NOČ

1900 † Cecilija Čerpnjak, zadušnica
1900 † Smaj umrli otrok
1900 v zahvalo Lurški Materi Božji
2000 † Franc, Kristina Bejek
1500 sveti kriţev pot
2000 † Katarina Gomboc
730 farani in dobrotniki cerkve
1030 † Kristina Cipot

PO 21.4. Ponedeljek velikonočne osmine

800 † Trajberjevi, Grahovi
1000 † Marija Benko
1900 za zdravje
1900 † Marija Rengeo
1900 † Avgust Hidič
1900 † Karel Bokan
1900 † Štefan Sambt
800 farani in dobrotniki cerkve
1000 † Slavica Farič
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22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.

Torek velikonočne osmine
Sreda velikonočne osmine
Četrtek velikonočne osmine
Petek velikonočne osmine
Sobota velikonočne osmine
Bela nedelja Boţjega usmiljenja
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28.4.
29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.

Ludvik Montforski,duhovnik
1900 † Cecilija Čerpnjak
Katarina Sienska, red.
1900 † Franc Lovrenčec
Pij V. p.p.
1900 † Alojz Varga
Joţef Delavec, začetek šmarnic 1900 † Joţe Horvat, Noršinci
Atanazij, škf., cerkveni učitelj
1900 † Rozalija Semenič
Filip in Jakob ml. ap.
1900 † Magda, Jože Györek, obl.
3. velikonočna ned.
800 farani in dobrotniki cerkve
1000 † starši Nemec, Joţe Cipot
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Duhovna misel
VELIKA NOČ 2014
Dragi farani, ko si v teh
milostnih dneh prizadev amo vsak dan prenoviti sv ojo umrljivo naravo, da nebi
praznike odrešenja doč akali v starih grehih, bolj
kot kdaj čutimo, da to ni
lahka naloga. Da bi izpo lnili apostolsko zapoved
štiridesetdnevnega posta,
ki ni samo odpoved v hr ani, ampak je predvsem v
življenju brez greha. Priprava na velikonočne pra znike je v tem, da preišč emo svoja srca in presod imo najgloblja čustva, kako
uresničiti krščansko ljub ezen. Če je namreč Bog lj ubezen, ne sme ljubezen
poznati nobene meje. Vsak
čas je primeren, da izkaz ujemo dobroto, saj nas k
temu spodbujajo postni
dnevi. Tisti, ki želimo
dočakati veliko noč v sv etosti duše in telesa, si

skušajmo pridobiti to milost tako, da ures ničujemo Jezusovo
novo zapoved: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubi…«
(Jn 13,34) Naj se v nas pokaže večja darežljivost do ubogih in
tistih, ki doživljajo življenjske preizkušnje. Nobena pobožnost ne
razveseljuje Boga bolj kakor tista, ki vodi k izkazovanju dobrote
ubogim, brezposelnim, osamljenim…Ne bojmo se, da bi nam
zmanjkalo, kar delimo, kajti že dobrota sama je veliko bogastvo
in ne more je zmanjkati, kjer Kristus hrani in se nasičuje.
Apostol Janez je zapisal: »Mi vemo, da smo prešli iz smrti v ži vljenje, ker brate ljubimo; kdor ne ljubi, ostane v smrti.« To pa je
možno uresničevati vsak dan, ob vsakem trenutku in ne le enkrat
na leto za veliko noč. Postanimo velikonočni kristjani. Tega si iz
srca želimo drug drugemu!
Vaš župnik Srečko s sodelavci

Sveti krst (2)
Kdo nam naroča naj delimo in omogočamo prejem svetega krsta
ljudem? Kdo drug kot Jezus Kristus sam, ki je po svojem vstaje nju od mrtvih naročil: »Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem Vam zapovedal!« (Mt
28,19-20) Dragi starši nikar ne odlašajte s krstom, saj Bog otroku
pri krstu podari svoje – Božje življenje (Katekizem KKC). Pri tem
ko krščevalec oblije ka ndidata z vodo med klicanjem svete Troj ice, krstitelj izgovarja besede: Ime, …, JAZ TE KRSTIM V IMENU
OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA.« Pri tem se krščencu:
 odpusti izvirni greh in vsi osebni grehi storjeni pred krstom;
 rojstvo k novemu življenju, s katerim človek postane posino vljenec Boga Očeta, ud Jezusa Kristusa in svetišče Svetega
Duha. Postane člen Cerkve, ud Kristusovega telesa in postane
deležen Kristusovega duhovništva. Vse to nam je zaslužil
Jezus z ljubeznijo v trpljenju , smrtjo in vstajenjem.
 Najpomembnejše pa je, da se zavedamo, da nam je Božji Sin s
svojo veliko nočjo odprl vsem ljudem izvire krsta. Kri in voda,
ki sta pritekli iz njegove prebodene strani, ko je vojakova sul ica prebodla Jezusovo Srce, sta podobi krsta in evharistije . Od
tedaj naprej se je mogoče roditi »iz vode in Svetega Duha« za
vstop v Božje kraljestvo.

KDOR LJUBI - ZMORE VSE.

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki
 Srečanje skupine »Beseda Ţivljenja« bo v torek, 8. aprila po

večerni sv. maši
 Seja ŢPS bo v sredo, 9. aprila po večerni sv. maši. Program; veli-

konočno praznovanje – obredi, sodelovanje, priprava…
 Srečanje Frančiškove druţine bo v soboto, 12. aprila. po večer-

ni sv. maši
 Na cvetno nedeljo, 13. aprila, bomo blagoslavljali presmece in

zelenje pri obeh svetih mašah.
 Prva zakramentalna spoved letošnjih prvoobhajancev bo v torek,

15. aprila popoldne ob 15 00 .
 Blagoslov velikonočnih jedil bo kakor vsako leto ob običajni uri.
00
 Obredi velikega tedna bodo vse dneve ob 20
tako, da boste
lahko obrede doživljali v miru in zbranosti
 Prvoobhajanci in birmanci, bodo prvič obnovili krstne obljube
skupaj s svojimi starši na veliko soboto pri večernih obredih.

Čiščenje cerkve

12. april – Martjanci, 1. skupina
19. april – Martjanci, 2. skupina
26. april – Martjanci, 3. skupina
3. maj – Martjanci, 4. skupina

Umrli v marcu 2014
Helena Ferencek, Tešanovci
Cecilija Čerpnjak, Predanovci
Rozalija Semenič, Moravske Toplice
Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti! Počivajte v miru!





MOLITEV OB VELIKONOČNI MIZI
V imeni Očeta in Sina in Svetega Duha.
Dobri Bog, vstajenje tvojega Sina Jezusa Kristusa nam daje pogum, da tudi
mi premagujemo temo in prinašamo luč. Trpljenje in smrt nimata zadnje
besede, ampak veselje in življenje. Pomagaj nam, da bomo vedno povezani
z Jezusom in tako na svojih Kalvarijah v iskreni ljubezni s svojo vsakdanjo
daritvijo ustvarjali velikonočno jutro.

