GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU OKTOBRU
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Terezija D. Jezusa
Angeli varuhi
Kandida, mučenka
Frančišek Asiški
Favstina Kowalska
Bruno, redovnik
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Rožnovenska nedelja
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Tajda, spokornica
Abraham in Sara
Danijel, mučenec
Janez XXIII.
Maksimiljan Celjski
Gerald, vitez
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Lucijan in Marcijan
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Sabina Avilska
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Žegnanjska nedelja
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Bolfenk, škof
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Terezija Velika
Hedvika, kneginja
Ignacij Antiohijski
Luka, evangelist
Pavel od Križa
b.sl. Anton Strle
Misijonska
nedelja
Janez Pavel II.
Janez Kapistran
Anton Claret
Krizant in Darija,
mučenca
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+ Peter Bukovnik
+ Marija Simonič
- v zahvalo
+ Marica Pušenjak
+ Franc Volmajer
+ Milka Jurše
Bistrica ob Dravi
+ Sašo Trabe in starši
+ starši Viktor in Danica Remšak
+ družina Šahtler in Harič, Franci Kotnik
ter Anica in Tone Filipi

SMOLNIK

+ Hubert in Ada Papež
+ Kristina Obadič
+ Zvonka Harič
+ Marija Žalig in sorodniki
+ Vida Urleb
+ Marinka Dogenik
+ Slavko Kos in Minka
ter starši Kos in Žigert
+ Srečko Šarh
+ Terezija in Maksimilijan Petrovič
- v zahvalo za srečno opravljeno pot
- za farane in dobrotnike župnije
+ Darinka Orosel
- v dober namen
+ Pavel Jurič in svojci
+ Dragica Šulc
+ Branko Reisman
+ Pepi Flakus
- v zahvalo in Božje varstvo
+ Metka Potočnik
+ Matej, Marija, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek
+ Martin Zagomilšek, Marica Pušenjak,
Jože in Zofija Podaj
+ Karl Hleb
+ Vinko Altenbaher in Neža Mikolič
+ Elizabeta Dominko
+ Franc Hartman
+ Vida Butolen
+ Marija, Matej, Ludvik,
Alojz in Janez Zagomilšek
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YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj naj bi Boga prosili za druge ljudi?
Kakor se je Abraham z molitvijo zavzemal za prebivalce Sodome, kakor je Jezus molil za svoje učence, kakor je prvotna skupnost skrbela »ne le za svoj blagor, ampak tudi za blagor drugih« (Flp 2,4), tako kristjani vedno molijo za vse –
za ljudi, ki so jim pri srcu, za ljudi, ki so jim daleč, in celo za svoje sovražnike.
(KKC 2634–2636, 2647)

Čim bolj se človek nauči moliti, tem globlje čuti, da je vključen v duhovno družino, po
kateri deluje moč molitve. Z vso svojo skrbjo za ljudi, ki jih ljubim, sem sredi družine
človeštva, smem prejemati moč od molitev drugih in za druge klicati Božjo pomoč.
Ali lahko svojo vest oblikujemo?
Da, celo morali bi jo oblikovati. Vest, ki je vsakemu z razumom obdarjenemu
človeku prirojena, lahko postane napačno usmerjena in zadušena. Zato jo moramo vedno oblikovati v lep, fin instrument pravilnega ravnanja.
(KKC 1783–1788, 1799–1800)

Prva šola vesti je samokritika. Ljudje smo namreč nagnjeni k temu, da presojamo v svojo
korist. Druga šola vesti je usmerjanje in ravnanje na temelju dobrega delovanja drugih.
Pravilno oblikovanje vesti vodi človeka k svobodi, da dela to, za kar v resnici ve, da je
dobro. Cerkev je s pomočjo Svetega Duha in Svetega pisma v svoji dolgi zgodovini
zbrala veliko védenja o pravilnem delovanju; njena naloga je, da ljudi uči in jim daje
smernice za dobro delovanje.
PRIŠLI SMO K TEBI
Marija, Kristusova
mati, ki si položila
svoje zaupanje v
Božje roke, k tebi
smo prišli iz različnih krajev z vedno
enakimi vprašanji,
o življenju in o
smrti, o svetu in o
sreči, ki jo iščemo.

Marija, Kristusova mati,
žena iz našega rodu,
prišli smo od daleč,
da bi pri tebi našli pogum
za vesel odgovor na nenehne klice,
po katerih nas Bog vabi
v preprostem vsakdanjem
življenju.

Marija, Kristusova
mati in naša sestra,
k tebi smo prišli taki,
kakršni smo,
da bi postali taki, kot si
ti:
sredniki, po katerih
Bog
razodeva svetu svojo
besedo.

Marija, Kristusova
mati, prišli smo k
tebi, da bi nas ti,
Mati, naučila hoditi
po poti evangelija,
po poti, na kateri ni
pomembno nič drugega kot predana
ljubezen.

Oznanila:
1.10., začetek rožnovenske pobožnosti; vabljeni k molitvi rožnega venca
vsak dan pred sv. mašo, ob 18. uri srečanje katehumenov
2.10., ob 18. uri srečanje katehetov in animatorjev
4.-6.10., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na
domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice
in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
6.10., ob 9.00 srečanje ministrantov
ob 15. uri lepo vabljeni k sv. maši v Bistrico ob Dravi
ob 18. uri srečanje Frančiškove družine
7.10., začetek tedna za življenje; ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah ter blagoslov šolskih torb
7.10., Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij vabijo k Mariji Pomagaj na
DAN ROŽNEGA VENCA; maševal bo škof Franc Šuštar, radijski prenos
od 15. do 18.ure
9.10., ob 18. uri srečanje staršev veroučencev 1. in 2. razreda
13.10., ob 10. uri birmanske skupine
18.10., po večerni sv. maši redna seja ŽPS
20.10., škofijsko srečanje ministrantov v župniji MB-sv. Janez Bosko
21.10., misijonska nedelja; ob 14.30 uri v frančiškanski cerkvi v Mariboru, podelitev misijonskega križa s. Urši Marinčič, ki odhaja v misijone
25.10., ob 19.30 uri srečanje skupine 'Nove družine'
30.10., obisk bolnikov na domu (namesto 2.11.)
31.10., zaključek rožnovenske pobožnosti; pred sv. mašo molitev pred
Najsvetejšim
1.11., VSI SVETI; ob 14. uri na pokopališču sv. maša, molitve za rajne in
pokropitev grobov
2.11.., ob 9. uri sv. maša na pokopališču

Charles Singer

Katehumenat
V mesecu oktobru bomo v naši župniji začeli s srečanji za katehumene. Srečanja so
namenjena za uvajanje odraslih v svet vere in pripravo na prejem zakramentov sv.
krsta, sv. obhajila in sv. birme. Vabljeni so torej vsi, ki želijo stopiti na pot vere in vsi,
ki so bili samo krščeni in pri sv. obhajilu, pa pozneje niso nadaljevali z versko prakso.
Prav tako pa je dobrodošel vsak, ki želi poglobiti odnos do vere. Prvo srečanje bo v
ponedeljek, 1.10., ob 18. uri v župnijski pisarni.
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