PASTORALNE PROŠNJE

Družinski kotiček

Ali mora otrok vsako nedeljo k sv. maši?
Katekizem Katoliške cerkve o tem pravi: »V
nedeljo in na druge zapovedane praznike so
verniki dolžni udeležiti se maše … (KKC 2180).
Zato so verniki dolžni na zapovedane dneve
(vsako nedeljo, na zapovedane praznike –
Božič, Telovo; Marijino vnebovzetje, Vsi sveti –
in na nezapovedane praznike) udeležiti se
evharistije, razen če jih od tega opravičuje
resen vzrok, (npr. bolezen, nesreča v družini …)
ali jim da spregled njihov lastni pastir. Tisti, ki
premišljeno opustijo to obveznost, storijo velik
greh.« (KKC 2181).

Ne letajte po tujih shodih … Najljubša naj vam

Ogovor na gornje vprašanje je torej jasen: ne
samo otroci, tudi starši so dolžni biti vsako
nedeljo in vsak zapovedan praznik pri sveti
maši. Premišljena in hotena opustitev maše
pomeni velik greh. V stanju velikega greha
ne smemo pristopiti k obhajilu, če prej nismo
opravili sveto spoved. Če nam torej vest očita
opustitev maše pred prejemom obhajila
opravimo sv. spoved. To – »resnico« o sv. maši
radi, spoštovani starši posredujete z besedo in
zgledom svojim otrokom.
KRALJICA VENCA ROŽNEGA …
V mesecu oktobru, ko so že daljši večeri, dajmo
mesto tudi družinski molitvi, zlasti družine
veroučencev. V družine in medsebojne odnose
bo prinašala mir in blagoslov. Po molitvi
rožnega venca (vsaj desetko), pa v družine
radi vabite Kraljico te molitve, da vam postane
Kraljica družine.
Njej, Kraljici rožnega venca
V Marijini luči bere Cerkev na obličju žene sij
takšne lepote, ki odseva najvišja čustva, kar
jih premore človeško srce: celostno predanost
ljubezni, moč, ki se zna ustavljati najhujšim
bolečinam, neomajno zvestobo in neutrudljivo
delavnost, zmožnost združevati prodorno
spoznanje z besedo tolažbe in spodbude.
(sv. Janez Pavel II.)

bo domača župnijska cerkev. Ovce, ki prerade
okrog letajo in se svoje črede ne držijo, se
lahko izgubijo.
(Anton Martin Slomšek)

Mladim srcem s srcem
Tri reči imej vedno pred očmi: Božje oko, ki
vse vidi, Božje uho, ki vse sliši, in pa knjigo,
v katero zapiše Bog vsa tvoja dejanja.
Anton Martin Slomšek

Klic v naš čas, klic med nas
Od kod sovražni veter, ki gasi luč vere? Iz zapeljivih knjig in posvetnih časnikov, v katerih črnijo vero in bogoslužje in pravijo, da dušnim pastirjem ni treba verjeti, kar učijo, ne poslušati …
(Anton Martin Slomšek)

Svetopisemska iskrica
Srečen je človek, ki ga Bog poučuje. Gospodovega
opomina ne zavračaj. On zadaja rane, a jih tudi
obvezuje, on udari, toda njegove roke ozdravljajo.
(Job 5, 17-18)

V SPOMIN DUHOVNIKU

JOŽEFU KOŠIČU
(rojen 9. oktobra 1788)

Nevidna sila je podrla Košiča na tla. Pokleknil
je, se sklonil in pritisnil vroče ustnice na hladno
nagrobno ploščo. Iz prsi in suhega grla so se
mu kakor po kosih trgale besede: »O, da bi se mi
iz oči udrle in umile ta sveti nagrobnik. Mikloš
svetnik si! Dokečkoli se bo nad Slovenskom
nebo plavilo, bode tebe vsako srce slavilo.«
(Iz romana g. škofa Jožefa Smeja,
Po sledovih zlatega peresa)
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Dragi župljani!
V soboto, 8. oktobra 2022 bo naša škofija v Beltincih gostila že tradicionalno srečanje Slovencev in Hrvatov pod geslom »Skupaj na poti vere
in miru«. Ker pa na ozemlju naše škofije poleg Slovencev in Hrvatov živijo
tudi Madžari, bodo na srečanju sodelovali tudi škofje, duhovniki in verniki
iz sosednje Madžarske. Na srečanju bodo navzoči tudi gradiščanski Hrvati iz
škofije Železno (Avstrija).
Srečanje se bo začelo z molitveni programom ob 9.00 uri. Vrhunec srečanja
bo slovesna sv. maša ob 10.00 uri. Somaševanje bo vodil naš škof dr. Peter
Štumpf. Pridigal pa varaždinski škof mag. Bože Radoš, ob sklepu sv. maše pa
nas bo nagovoril györski škof dr. András Veres. Po sv. maši bo sledil kratek
kulturni program z nastopom treh folklornih skupin in godbe na pihala.
Na predvečer v petek, 7. oktobra, pa bo v Beltincih potekalo tudi molitveno srečanje
mladih iz vseh treh držav. Začelo se bo 20.00.
Kot dobri sosedje in prijatelji bomo torej katoličani iz vseh »treh dežel« skupaj molili in prepevali, se Najvišjemu zahvaljevali in ga prosili, posebej za mir, med seboj pa se spoznavali
in pogovarjali.
Dragi farani! Vsakdo od nas lahko prispeva z obiskom srečanja svoj delež k blagoslovu sožitja, razumevanja in miru med nami in z verniki iz sosednjih dežel. Jezus nam namreč sam
zagotavlja, da kjer smo zbrani v njegovem imenu, je sam v naši sredi (prim. Mt 18,20). Z
Gospodom pa prihaja med nas vse dobro. Zato res lepo, lepo vabljeni na srečanje vsi župljani. Naj velja to srečanje, v rožnovenskem mesecu za vse nas kot »farno romanje«,
katerega cilj je v neposredni bližini. Tudi mladi, srednješolci, animatorji, ministranti …
(vključno tudi 7.,8.,9. razred), se v petek zvečer ob srečanju radi pridružite svojim vrstnikom
iz sosednjih dežel. Naj dobri Bog, na priprošnjo Kraljice rožnega venca, na vse udeležence
srečanja trosi svoj blagoslov!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
02. 10.

27. nedelja
med letom –
rožnovenska
(začetek tedna za
življenje)

PA S T O R A L N I D O G O D K I I N OZ N A N I L A

Gospod, odpri nam srce, da bomo poslušali besede tvojega
Sina.
Rožnovenska Mati Božja nas uči v družini ohranjati dragoceni zaklad vere, tudi po molitvi rožnega venca (vsaj
desetke).

09. 10.

28. nedelja med
letom
(sklep tedna za
življenje)

16. 10.

29. nedelja med
letom

23. 10.

30. nedelja med
letom –
misijonska nedelja

31. 10.

31. nedelja med
letom

Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega
življenje imaš.

Beseda je meso postala in med nami prebivala; kateri so ga
sprejeli, jim je dal pravico, da postanejo Božji otroci.

OZNANILA

PA S T O R A L N I U T R I N K I

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Župnijski romarski korak bomo letos, v soboto, 29. oktobra 2022, usmerili v zibelko slovenskega krščanstva, na avstrijsko Koroško in sicer v Žitaro vas, kjer je dušni pastir nekdanji župnik v Muski Soboti, g. Martin Horvat. Romarji, prijavite se čim prej, najkasneje do nedelje
23. oktobra. Cena romanja je po osebi 16.00 EUR. Vse ostalo (čas odhoda… ) bo oznanjeno.
STARŠEM VEROUČENCEV
Romanje staršev in veroučencev
Dragi starši in veroučenci. Po presledku dveh letih bomo letos spet romali kot smo vrsto let pred kovidom. Poromali bomo v nedeljo, 16. 10. 2022, na G. Bistrico, (župnija Črenšovci) kjer svetišče, ki je
posvečeno blaženemu Antonu Martinu Slomšku, obhaja 50-letnico. Ob 10.30 uri bomo imeli sv. mašo.
Lepo bo če bosta z veroučecem romala oba starša in priporočila svojega otroka in družino velikemu
vzgojitelju mladega rodu A. M. Slomšku. Po maši pa vam bo, ob informacijah o verouku, g. župnik Zoran Car na kratko predstavil cerkev in črenšovsko župnijo. Doma bo samo ena maša in sicer ob 8.00 uri.
POMOČ PRI SREČANJU SLOVENCEV IN HRVATOV V BELTINCIH

Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu
(nabirka je za misijone).

Organizacijski odbor naproša gospodinje za pomoč na pogostitvi, ki bo sladila evharističnemu slavju, in v pecivu (tudi domači kruh); gospodarje pa za »dobro kapljico«. Oboje lahko dostavite pred
veroučne prostore v Bogojini, v petek, 7. oktobra 2022; med 16.00 in 17.00 uro. Vnaprej Bog plačaj.
MAŠA ZA ZAKONSKE JUBILANTE

Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov.

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo – lepo vabljeni!

V nedeljo (23. 10.) se bomo pri veliki maši (ob 10.00 uri) spomnili vseh zakoncev, ki ste letos že, ali pa
še boste, obhajali okrogle obletnice porok (10, 20, 25, 30, 40, 50, ali pa več). Prosimo vse jubilante, da
se usedete v dodatne klopi (po sredini cerkve). Sv. maša bo darovana za vse jubilante. Radi pridite,
da se tako skupaj ob Kraljici družine, v rožnovenskem mesecu, zahvalimo za vaše družinsko življenje.
MAVRICA

Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (07. 10.), po maši. K srečanju lepo vabim
vse, dragi verniki, ki čutite pomembnost molitve za duhovne poklice, posebej še člane
družin iz župnije, iz katerih prihajajo duhovni poklici (živi ali pa so že pokojni).

Ponovno tudi naprošeni – zlasti starši do petega razreda – da naročite otokom Mavrico, ki je zelo
dober veroučni pripomoček. Starejšim veroučncem pa se toplo priporoča revija Najst.

Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (02. 10.), po veliki maši.

KRSTNI LISTI

Ministranti – imajo srečanje v soboto (15. 10.), po maši. Prosil bi tudi da pridejo na to
srečanje VSI – tudi odrasli ministranti!

Nekateri starši veroučencev, ki ste dali krstiti svojega otroka v drugi župniji, ste že prinesli otrokov krstni
list – hvala; kateri še tega niste storili, niti prejšnje veroučno leto - prinesite dokument čim prej!!!

Za življenje župnije
MOLITEV
Sv. Rok, priprošnjik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
SKRB ZA CERKEV
V mesecu oktobru skrbite za cerkev verniki iz Ivanec. Hvala vernikom iz Filovec.
KURJAVA
Vsem – spoštovani starši – ki ste ob prijavi (vpisu) svojega otroka k verouku poravnali svoj
prispevek za »kurjavo« v veroučnih prostorih, v imenu Župnijskega gospodarskega sveta,
hvala! Tisti, ki še tega niste storili – prosimo – da to storite po svoji zmožnosti in vesti.

FARNA CERKEV – ZAHVALA
Velika zahvala vsem družinam, ki ste že pripevale svoj dar za beljenje sten in zaščito stropa v cerkvi!
Doslej je bilo zbranih 8300.00 EUR. Tudi ostale družine, ki zmorete prosimo, da darujete po svoji
zmožnosti in vesti. Bog vsem povrni!
Kot vidite, dragi verniki, je dobršen del cerkve, hvala Bogu, že prebeljen. Žal pa bomo mogli (verjetno) dela za zaščita stropa preložiti na pomlad in to iz dveh razlogov:
• zaradi, v kratkem času, težko dobavljivega gradbenega odra, ki bi ga morali postaviti namesto
dogovorjenega dvigala, za katero pa je bilo »na licu mesta« ugotovljeno, da bi zaradi svoje teže
lahko povzročilo veliko škodo na opečnih cerkvenih tleh;
• kot tudi zaradi nepredvidljivih jesenskih vremenskih pogojev (vlaga, mraz).
Bog daj, da bi notranjost našega svetišča – zablestela v pomladnem času, posebej pa še ob 100-letnici - v vsem sijaju. ŽGS

