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25. navadna nedelja

ZAKRAMENT SVETE BIRME!
Zakrament svete birme bi lahko imenovali »krščanska polnoletnost«.
Zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z
zakramentom svete birme v polnosti vključen v lokalno župnijsko skupnost
in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Ko otrok doseže
neko telesno in čustveno zrelost, se zanj začenja novo obdobje življenja.
Prihaja iz otroštva v odraslost in zato posebej potrebuje veliko milosti in
blagoslova, da bo postal in ostal odgovoren in uspešen odrasel človek in
kristjan. Ker se Bog zaveda človekove svobodne volje in s tem tudi šibkosti
človeške narave, je postavil zakrament svete birme, ki pomeni dar Svetega
Duha, ki dopolni krstno milost (prim. Apd 8,15-17; 19,5sl), da bi se otrok,
ki je sedaj že mlad odrasel, mogel v življenju prav odločati in prav
uporabljati vse, kar mu Bog podarja.
Zakrament svete birme ima svoje specifične učinke: globlje nas zakorenini
v Božje sinovstvo, ki nam daje klicati “Aba, Oče” (Rim 8,15); trdneje nas
zedini s Kristusom; poveča v nas darove Svetega Duha; spopolni našo
povezanost s Cerkvijo; podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z
besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi
srčno izpovedovali Kristusovo ime, in da se ne bi nikoli sramovali križa.
VIR: župnija Stranje

SEPTEMBER: začetek šol. leta, pouka in verouka
Slomškova nedelja: Letos, 24. sept.2022, bo minilo 160 let, odkar je
blaženi škof A.M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Tisti,
ki so bili ob njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da
pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nečesa novega,
polnega življenja, v Božjem objemu.
Tudi iz njegove oporoke lahko jasno razberemo, da je
bil Slomšek kot duhovnik in škof ves zazrt v prihodnost.
Pravega uvida v prihodnost pa človek ne more doseči, dokler
ne sprejme razodete resnice o tistem delu prihodnosti, ki
presega meje vidnega in sega onkraj zemeljskega. Slomšek v svoji oporoki
prosi Boga: »… da bi mi Bog naklonil največjo milost; pred Božjim
prestolom posredovati za svojo škofijo.« Prepričani smo, da je Bog slišal in
uslišal tudi to njegovo prošnjo in da imamo v njem sedaj domačega
blaženega in priprošnjika pred Bogom. V tem smislu smo za obhajanje
letošnje Slomškove nedelje določili geslo »Slomšek prosi za nas«. S tem
kratkim stavkom želimo izraziti in poživiti vero, da nas škof Slomšek kot
blaženi, iz večnosti spremlja in je naš priprošnjik.
S to mislijo Vas lepo vabim, 25. 9.2022, na Slomškovo nedeljo v
stolnico v MB, kjer bo ob 15.oo uri molitvena ura, ob 16.oo pa
somaševanje navzočih škofov in duhovnikov. Ker do Maribora ni daleč, ne
bomo naročali avtobusa, Vas pa lepo prosim, če se sami organizirate in še
koga povabite s seboj (sosede, sorodnike) in se zapeljete z osebnimi
avtomobili v MB. Zahvalimo se mu za milosti, ki nam jih izprosi in
molimo za njegovo kanonizacijo.
Na ta način tudi pred javnostjo pokažemo na
tiste vrednote, za katere je škof Slomšek vse svoje
življenjske moči, do zadnjega trenutka življenja. Te
iste vrednote so trden temelj za naše bivanje in
zanesljiv smerokaz v srečno prihodnost.
(Vir:
Sporočila
št.9)
Začetek šol. leta in verouk: Dva tedna verouka je že za nami in počasi se
stvari umirjajo. Urnik je v glavnem narejen in če bo
potrebno, ga bomo prilagodili in spremenili. Trenutno je
takšen:
1 r.= poned. ob 15.30; 2 r.= torek ob 14.30;
3 r.=
torek ob 13.30;

4 r.= poned. ob 15.00; 5 r.= poned. ob 14.15; 6 r. I. skup.= poned. ob
14.30; 6 r II. skup. tor. ob 13.30; 7 r.= sreda ob 13.30; 8 r.= sobota ob
8.00;
9 r.= četrtek ob 15.00.
IN ODPRAVI SE NA POT, JEZUS S TABO BO POVSOD, JEZUS BO
TVOJ KAŽIPOT.
Zahvala za sv. birmo: Čeprav je v župniji vsako leto sv. birma, je to
drugačna nedelja kot običajne. Da je res drugačna, bi se rad zahvalil g.
nadškofu, da je prišel v župnijo. Potem birmancem in staršem
za sodelovanje, Pevcem, pritrkovalcem, ministrantom in vsem
Vam, spoštovani dobri ljudje, ki ste molili za te birmance. To
je delo na dolgi rok, zato ne pričakujte hitrih sadov. Če bomo
imeli radi te mlade in zanje molili, se bodo sadovi pokazali.
Posebej hvala pridnim gospodinjam, ki sta poskrbeli za praznično kosilo za
g. nadškofa in dekanijske duhovnike.
III. Kvatrna nedelja: Tri četrt leta je že za nami. Vsake tri
mesece je Kvatrna nedelja (4 v letu) in dar pri vseh sv. mašah
po vsej nadškofiji, je na te nedelje namenjen za vzdrževanje
semenišča in bogoslovja. To je stara navada, kako so že
stoletja pred nami pomagali pri vzgoji novih duhovnikov.
Iskrena hvala za Vaš čut in pomoč da tudi danes s tem
nadaljujete.
Poročila sta se: Juhart Domen iz Laporja in Hrbljan Nina iz
Babnega polja. Iskrene čestitke novoporočencem in
blagoslova in ljubezni na skupni poti.
Otroški pevski zbor Lučke
OPZ »LUČKE«: Prva vaja OPZ Lučke bo v nedeljo, 25. septembra 2022,
med 8:45 in 9:45 v župnijskem večnamenskem prostoru. Lepo vabljeni
otroci vseh osnovnošolskih razredov! Starši novih kandidatov ste lepo
naprošeni, da že pred prvo vajo kontaktirate zborovodjo Luko Gojkoška na
luk.gojkosek@gmail.com ali po telefonu: 051 477 409. Redne pevske vaje
bodo tudi letos potekale ob nedeljah med obema svetima mašama.
Čiščenje in krašenje: Lepo, lepo se zahvalim vsem pridnim iz Dragonje
vasi za skrb, da je cerkev, ostali prostori in okolica čista, lepa in lepo
okrašena. Bog Vam povrni! V oktobru pa lepo prosim vaščane Cirkovc

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
18. sept. 22
PONEDELJEK
19. sept.
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20. sept.
SREDA
21. sept.
ČETRTEK
22. sept.

GODUJE

7.30
25. navad. ned. 10.00
Sv. birma
15.00
19.00
19.00
7.30
Januarij, škof
17.00
19.00
7.30
Evstahij, škof
19.00
7.30
Matej (Matevž)
19.00
19.00
Mavricij, muč.

PETEK
23. sept.

Pij iz Peltrelcine

SOBOTA
24. sept.

Anton Martin
Slomšek

NEDELJA
25. sept. 2022

SVETA MAŠA ZA:

26. navad. ned. Slomškova
nedelja
III. Kvatrna ned.

UMRL JE:
Kovačič Miroslav,
Cirkovce 60d,
Naj počiva v miru!
UMRLA JE:
Robar Karolina,
Šarhova ulica 34,
Naj počiva v miru!

18.00
19.00
20.00
19.00
7.30
10.00
15.00
16.00

za žive in rajne župljane
za birmance, starše in botre (birmovanje)
Diakonsko posvečenje v stolnici v MB
za + Marjana Vindiša 30. dan
Srečanje: Zakonska skupina II.
za zdravje
Priprava na krst
za + Miroslava Kovačiča 8. dan
za + Gerčko Korošec obl., Martina in Frančeka
za + Antona Jeriča 30. dan
za + Antona Medveda obl. in Janeza iz
Cirkovc, Marijo, Franca in Marjana Hergana
za + Karolino Robar 7. dan
za + Antona Auerja obl. in Marijo in 2x starše
(Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)
Priprava na krst
za + Venčeslava Laha in 2x starše
Srečanje: Zakonska skupina I.
za + Jožeta Drevenška obl., sorodnike
Drevenšek in Jernejšek
(Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)
za žive in rajne župljane
za + Antona Unuka obl. in vse Unukove
MB- - stolnica (Molitvena ura)
MB – stolnica (Somaševanje škofov in duhov.)
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FRANGEŽ TEO
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