Krščeni, poročeni, umrli
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 Maša Mesarić, Martjanci
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 Karel Horvat (77), Gorica

Staršem iskreno čestitamo!

OZNANILO
ŽUPNIJE
MARTJANCI

Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti!
Počivajte v miru!

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki

Duhovna misel

 V mesecu oktobru lepo povabljeni k molitvi rožnega venca doma po družinah in v cerkvi pred sveto mašo. Opis molitve v tiskanih oznanilih naj bo
spodbuda in pomoč, če ste negotovi glede natančnega poteka te molitve.
Bolj kot oblika pa je pomembno srce, ki naj gori v hvaležnosti ob premišljevanju Božje resničnosti v našem življenju.
 Starši, ki še niste prijavili svojega otroka h katehezi (verouku), povabljeni,
da to naredite do 15. oktobra.
 Hvala za vaš dar, ki ste ga v mesecu septembru darovali pri nedeljskih
nabirkah, ob pogrebu ali kot poseben namenski dar za sanacijo kletnih
prostorov v Domu sv. Martina.
 V petek, 9. oktobra, bom obiskoval bolnike na domu. Kdor želi in dovoljuje
obisk, naj sporoči na 031-659-628.
 V nedeljo, 11. oktobra, po sveti maši ob 1000 bo srečanje ministrantov.
 V petek, 17. oktobra, po večerni sveti maši bo seja ŽPS.
 V mesecu oktobru bo vsak dan ena župnija molila za nove duhovne poklice. Župnija Martjanci je na vrsti 22. oktobra. Povabljeni, da ta dan več
molite v ta namen doma v družini in v svojih osebnih molitvah. Povabljeni
tudi k molitvi v cerkev, kjer bo ob 1700 izpostavitev Najsvetejšega in nato
molitvena ura do svete maše, ki bo ob 1800.


10. oktober: Mlajtinci, 3. skupina
17. oktober: Mlajtinci, 4. skupina
24. oktober: Mlajtinci, 5. skupina
31. oktober: Tešanovci, 1. skupina

Oktober 2020, leto XII, štev. 10

Čiščenje cerkve

Izdal Župnija Martjanci, 9221 Martjanci 71,
odgovarja župnik dr. Franc Zorec
031-354-872, franc.zorec@rkc.si
Uradne ure: torek od 830 do 1000.
Prijavo pogreba in druge sprotne stvari - Stanko Lepoša 031-659-628

Molitev rožnega venca
Molitev Rožnega venca začnemo tako,
da se pokrižamo in ob tem izrečemo: V
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Zmolimo Apostolsko veroizpoved:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa
Kristusa, Sina njegovega edinega,
Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel
pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in
bil v grob položen; šel pred pekel, tretji
dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na
desnici Boga Očeta vsemogočnega; od
ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško
Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje
grehov; naše vstajenje in večno življenje.
Amen.
Zmolimo Oče naš:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi
tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako
na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji
kruh in odpusti nam naše dolge, kakor
tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in
ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši
nas hudega. Amen.
Nato molimo molitev Zdrava Marija, za
besedo Jezus pa povemo prošnjo –

skrivnost (glej na naslednji strani), ter
nadaljujemo s Sveta Marija.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s
teboj, blagoslovljena si med ženami in
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za
nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.
Zmolimo: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Po vsaki desetki rožnega venca za Slava
Očetu lahko dodamo še naslednjo molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
Molitev Rožnega venca končamo tako,
da se pokrižamo in ob tem izrečemo: V
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec
kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda,
ki po Mariji vstopa v naše srce.
Blagoslovljen in z molitvijo prepleten
mesec rožnega venca vam želim.
župnik Franc

SVETE MAŠE V MESECU OKTOBRU 2020

26. oktober: Rustik, škof

Ponedeljek

NI MAŠE V MARTJANCIH

5. oktober: Marija Favstina Kowalska, redovnica

Ponedeljek

NI MAŠE V MARTJANCIH

Torek
00

8
Sreda

6. oktober: Bruno, redovnik, ustanovitelj a kartuzijanov
za † Marijo Mutvar, darovala Marija Neneš
7. oktober: Rožnovenska Mati Božja
NI MAŠE V MARTJANCIH

8. oktober: Benedikta, devica, mučenka

Četrtek

1800 za † g. Marjana in druge † župnike iz naše župnije
Petek
1800
Sobota
1800
Nedelja
1000

9. oktober: Dionizij, škof in tovariši, mučenci
za † starše Žilavec in Madjar iz Hotize
10. oktober: Danilo (Danijel), škof
za † Jožefa Marič, Martjanci
11. oktober: 28. nedelja med letom; Bruno Kölnski, škof
za † starše in stare starše Kovačič, Mlajtinci
12. oktober: Maksimiljan Celjski, mučenec

Ponedeljek

NI MAŠE V MARTJANCIH

Torek
800
Sreda

13. oktober: Koloman, mučenec
za 1. rožo ŽRV
14. oktober: Kalist I., papež, mučenec
NI MAŠE V MARTJANCIH

15. oktober: Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica

Četrtek

1800 za 3. in 4. rožo ŽRV – Noršinci
Petek
00

18
Sobota

1800
Nedelja
1000

16. oktober: Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
za † Franca Žohar in † starše
17. oktober: Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
za † farane in dobrotnike cerkve
18. oktober: 29. nedelja med letom - misijonska nedelja;
Luka, evangelist
za † starše in brata Nemeš, Tešanovci
19. oktober: Pavel od križa, duhovnik

Ponedeljek

NI MAŠE V MARTJANCIH

Torek
800
Sreda

20. oktober: Rozalina, redovnica
za 5. rožo ŽRV - Noršinci
21. oktober: Uršula, devica, mučenka
NI MAŠE V MARTJANCIH

Četrtek
00

18
Petek

1800
Sobota
1800
Nedelja
1000

22. oktober: Janez Pavel II. papež
V zahvalo za Božjo pomoč in prošnja za zdravje, Ema Flisar
23. oktober: Janez Kapistran, duhovnik
za † Ignaca in Jerneja Žalik, Tešanovci
24. oktober: Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj
za † Štefana Pintariča, Avstrija
25. oktober: 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja
za † Gustava in Marijo Horvat, Noršinci

27. oktober: Sabina Avilska, mučenka

Torek

800 za † Roberta Ivanič, Noršinci
28. oktober: Simon in Juda Tadej, apostola

Sreda

NI MAŠE V MARTJANCIH

Četrtek

29. oktober: Mihael Rua, duhovnik, redovnik

1800 za † Jožeta Cör, Mlajtinci (obl.)
Petek
00

18
Sobota

1800
Nedelja
1000

30. oktober: Marcel, mučenec
za † Ano in Janeza Vöroš, Mlajtinci
31. oktober: Dan reformacije; Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof
za † iz družine Golob, Moravske Toplice
1. november: VSI SVETI
za † za farane in dobrotnike cerkve
Molitev

1. Veseli del (ponedeljek, sobota)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat
Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero;
2. ki nam utrdi upanje;
3. ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava
Očetu, s skrivnostmi:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila;
3. ki si ga Devica rodila;
4. ki si ga Devica v templju darovala;
5. ki si ga Devica v templju našla.
2. Svetli del (četrtek)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat
Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine;
2. ki nam daj srečo uboštva;
3. ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava
Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je bil krščen v reki Jordan;
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo;
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo;
5. ki je postavil sveto evharistijo.

3. Žalostni del (torek, petek)
Apostolska veroizpoved. Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin;
2. ki nam razsvetli pamet;
3. ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija.
Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je za nas krvavi pot potil;
2. ki je za nas bičan bil;
3. ki je za nas s trnjem kronan bil;
4. ki je za nas težki križ nesel;
5. ki je za nas križan bil;
4. Častitljivi del (sreda, nedelja)
Apostolska veroizpoved. Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli;
2. ki nam vodi naše besede;
3. ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija.
Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal;
2. ki je v nebesa šel;
3. ki je Svetega Duha poslal;
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

