GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU OKTOBRU
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4.10.
5.10.
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Terezija Deteta Jezusa
Angeli varuhi
Kandida, mučenka
Frančišek Asiški
Favstina Kowalska

6.10.

N

Rožnovenska nedelja

7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
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Rožnovenska Marija
Tajda, spokornica
Abraham in Sara
Danilo, škof
Janez XXIII., papež
Maksimiljan Celjski

13.10.

N

28. nedelja med letom
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17.10.
18.10.
19.10.
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Kalist I., papež
Terezija Avilska
Hedvika, kneginja
Ignacij Antoiohijski
Luka, evangelist
Pavel od Križa

20.10.

N

Misijonska nedelja
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22.10.
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23.10.
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24.10.
25.10.
26.10.

Č
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Uršula, devica
Janez Pavel II., papež
Janez Kapistran,
duhovnik
Anton Klaret, škof
Krizant in Darinka
Lucijan in Marcijan

27.10.

N

Žegnanjska nedelja

28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
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Simon in Tadej, apostola
Linda, devica
Marcel, mučenec
Bolfenk, škof

1.11.

P

VSI SVETI

2.11.

S

Spomin vseh
vernih rajnih

3.11.

N

Zahvalna in
Bratovska nedelja
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+ Zdenka Berglez
+ Marija Simonič ter brata Vinko in Lojzek

7.30

+ Milka Jurše

17.00
17.00
17.00
7.30
10.00
17.00
17.00
7.30
17.00
7.30
14.00
9.00

+ Stanko Ozim
+ Matej, Marija, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
+ Mirko in Štefka Drozg
+ Franc Vizjak in Antonija Rožič
+ Vida Urleb
+ Vida Butolen
+ Marijan in Alojz Repolusk ter starši Korman
+ Zvonka Harič
+ Marija, Matej, Ludvik, Alojz in Janez Zagomilšek
+ Stanko Lipnik
+ Karol Klančnik in družina Klančnik pokopališče
+ Štefka Šart
pokopališče
+ Franc in Frančiška Kobal
Elizabeta, Vinko in Ida Nalič
+ Miran Celan
Srečanje sosednjih župnij v Selnici ob Dravi

17.00
7.30
10.00

/ 2019

- prošnja Bogu in Materi Božji za varstvo in spreobrnenje

+ Franc Hartman
+ Marija in Kristina Kočnik
+ starši Viktor in Danica Remšak
- za Božje varstvo ter blagoslov otrok, staršev in družin
+ družina Mušič ter starši Jože in Hermina Rutnik Smolnik

+ Robi in Franc Voh ter starši Veselič in Voh
+ Franc Volmajer
+ družina Kušar in Šprogar
+ Simona Žurga
+ Sonja Ditmajer
+ Pavel Jurič in svojci
+ Boštjan Malec
+ Sandi in Ivan Mikša
+ Oto Klemen
+ Maksimiljan in Terezija Petrovič
- za duhovne poklice
+ Kristina Klaužer
+ Jože Ravnjak
- po namenu
Bistrica ob Dravi
+ Franci Potočnik
Srečanje sosednjih župnij v Lovrencu na Pohorju
+ Branko Reisman
+ Jože Jeseničnik

NA POT NAŠEGA MISIJONA…
Kdo je pravzaprav misijonar?
Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja podrobneje opisujejo
pri Nacionalnem centru za informiranje in poklicno svetovanje
na Zavodu za zaposlovanje. Tako lahko beremo: »Misijonar
poleg duhovniškega dela skrbi tudi za izboljšanje življenjskih
razmer prebivalcev krajev, v katere je poslan, da odhaja med
ljudi ter jim s svojim delovanjem najprej pomaga, da se začnejo
zavedati človeškega dostojanstva do sebe, soljudi, narave in družbe, da delo misijonarja zajema tako pastoralo kot socialno
pomoč, da misijonarji gradijo cerkve, šole, dispanzerje, ceste in ostalo infrastrukturo ter se ob tem dejavno ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah ali v zdravstvenih centrih. Skratka, storitev misijonarja je izboljšanje življenjskih pogojev v nerazvitih državah oziroma v tako imenovanem tretjem svetu ter ustanovitev nove krajevne Cerkve na področju, kjer deluje.«
Večkrat je slišati očitke, da gre za vsiljevanje krščanske vere in kulture v tretjem
svetu. Takšno razumevanje je napačno ter je sad nepoznavanja misijonskega
poslanstva in slabotne vere, celo nevere. Misijonar je poklican oznanjati Jezusa s
svojim življenjem in besedo, a v polnem spoštovanju vesti vsakega človeka. Je
Jezusovo orodje.
radio.ognjisce.si

Papež Benedikt XVI. je za misijonsko nedeljo napisal posebno poslanico z naslovom: »Vse Cerkve za ves svet« To je misijonski klic, ki nas prav vse in vsakega
obvezuje, da vsak na svoj način uresničimo Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in
naredite vse narode za moje učence (prim. Mt 28,19). To so zadnje besede,
ki jih je Kristus izrekel na zemlji, a so postale prvo poslanstvo Cerkve, se
pravi vseh nas. To pomeni: vsak kristjan mora biti na svoj način misijonar.
Cerkev je po svoji naravi, svojem bistvu misijonarska. In vsak kristjan je misijonar,
ali pa ni kristjan. Če nismo poklicani v misijone, pa smo poklicani, da delamo,
predvsem pa molimo za misijone.
F. Kramberger

V mesecu oktobru še posebej obudimo molitev rožnega venca
Mesec oktober nas še posebej vabi k
molitvi rožnega venca. Morda je premišljevanje vseh skrivnosti rožnega
venca resda prenaporno, bi bilo pa
prav, da si vsaj za kakšno desetko
(10 zdravamarij) vendarle vzameš
čas. Tako bo tudi ta oblika molitve
dobila priložnost, da v tvoje življenje
prinese novo izkušnjo in blagoslov pri
vsakodnevnih izzivih, s katerimi se srečuješ. Lahko jo moliš sam-a, lahko to
storite skupaj s katehetom, ali pa, kar je najlepše, z najožjimi družinskimi člani
kot skupno družinsko molitev, ki vas bo še dodatno povezala med seboj.
Dejstvo je, da so mnogi mali in veliki kristjani rožni venec molili in ga še
vedno molijo. Resda je tudi ta vrsta molitve doživela svojo krizo, a jo je verjetno že prebrodila.
V oktobru, mesecu rožnega venca, bi lahko verne družine poživile to vrsto
molitve. Najprej preprosto tako, da bi jo molile, morda večkrat kot sicer ali
vsaj enkrat na teden, če je doslej sploh ni. Za začetek zadostuje že vsaj
kakšna desetka. Seveda ni tako pomembno, kolikokrat in kdaj bi ga molili,
ampak predvsem kako.
Rožnemu vencu namreč pravijo »kratek evangelij«. In gotovo je njegova
moč prav v tem, da nas vrača k dogodkom iz Jezusovega življenja, ki so
zapisani v evangeliju. Zato je pomembno, da si prikličemo pred oči evangelijski dogodek. Če ga skušamo s svojimi besedami/mislimi osvetliti pred
vsako skrivnostjo, ki jo premišljujemo v posamezni desetki, bomo vse skupaj lažje podoživeli in osmislili.
K zbrani molitvi bo zelo pripomoglo, če bomo vsako desetko izmolili za neki konkreten namen, ki jih v družinskem, osebnem in verskem življenju
prav gotovo kar mrgoli …
Dejstvo je, da je že ena sama desetka lahko bogato molitveno, tako osebno kot družinsko, doživetje. Na vsak način se izogibajmo hitenju in drdranju
… Če bi nas zavedlo v tovrstno ravnanje, raje prenehajmo. Urimo se v premišljevanju in poglabljanju v skrivnost – le tako bomo dosegli iskrenost,
ponižnost in namen same molitve.
Vital Vider
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, 7.10.
ob 18. uri v župnijski pisarni

Oznanila:
1.10., začetek rožnovenske pobožnosti; vabljeni k molitvi rožnega
venca vsak dan pred sv. mašo
3.-5.10., 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
5.10., ob 18. uri srečanje Frančiškove družine
6.10., 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; radijski prenos od 18. ure
8.10., ob 18. uri srečanje staršev veroučencev 1. in 2. razreda
11.10., ob 19. uri v župniji Maribor-Pobrežje, misijonsko srečanje župnijskih sodelavcev
12.10., ob 10. uri birmanske skupine
16.10., ob 18. uri v naši župnijski cerkvi, v okviru misijona, glasbeni
večer-koncert učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
enota Ruše
19.10., ob 15. uri lepo vabljeni k sv. maši v Bistrico ob Dravi
20.10., MISIJONSKA NEDELJA; ob 10. uri misijonsko srečanje sosednjih župnij v Lovrencu na Pohorju
24.10., ob 19.30 uri srečanje skupine 'Nove družine'
31.10., ob 11. uri sv. maša na Pobrežju za rajne farane in duhovnike
dekanije Maribor
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, ob 16.30 molitev za rajne in
sv. maša v župnijski cerkvi
3.11., ZAHVALNA IN BRATOVSKA NEDELJA, ob 10. uri misijonsko
srečanje sosednjih župnij v Selnici ob Dravi
V MESECU OKTOBRU IN NOVEMBRU V MARIBORU POTEKAJO KATEHEZE O VERI IN VEČERI O VZGOJI; več informacij v misijonski
knjižici, oznanilih in spletni strani misijona: »ne boj se, samo veruj«

