
 

AKTUALNO … 
I OBNOVA ŽUPNIŠČA, UČILNICE …  
In kako naprej? Še vas prosim, predvsem tiste, ki bi še lahko pomagali … 

Uredili smo centralno ogrevanje v župnišču. Imamo novo peč na drva za 

centralno kurjavo in osemstolitrski zalogovnik vode. Nastal je dolg. Vem, 

da so ob začetku šole stroški večji … Morda pa se sedaj jeseni ali pozimi 

kaj najde, da bomo mogli na novo prekriti učilnico ter popraviti ostrešje. 

Za les že imamo darovalce in nekaj že pripravljenega, ostalo bomo še 

pripravili in z delom nadaljevali v pomladanskem času. 

Z Božjim blagoslovom in vašo dobroto bomo zmogli. Bog povrni. 

 

OZNANILA 

 

Oktet Arion iz Ljutomera in župnija vabita na 

KONCERT MUSICA SACRA 

v nedeljo, 2. 10., po deseti sveti maši v cerkvi svetega Urbana. 
Pevci se bodo prestavili s sakralno glasbo različnih glasbenih obdobij. 

Lepo vabljeni. 

 

I SVETOLETNO ROMANJE PTUJSKO-ORMOŠKEGA 

NADDEKANATA bo v soboto, 15. oktobra. Program srečanja:  

ob 10. uri spokorno bogoslužje in molitvena ura pri frančiškanih – bazilika 

Matere Usmiljenja; 

ob 11.15 romanje v stolnico in vstop skozi svetoletna vrata; 

ob 11.30 nadškofova sveta maša s somaševanjem duhovnikov.  

Lepo vabljeni. 

 

II Romanje na Brezje bo v nedeljo, 23. oktobra, ob 11. uri. Vabljeni. 

 

Še malo za smeh … 

Dveletna Maja je bila na obisku pri babici. Ko sta sedli h kosilu, je babica 

zaprla oči, sklonila glavo ter potihem zmolila molitev pred jedjo. Maja jo je 

z zanimanjem opazovala, in ko je spet dvignila glavo in odprla oči, jo je 

vprašala: »Babi, a si malo zaspančkala?« 
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DUHOVNA MISEL … 

MOLITEV ZA OSEBNO POSVETITEV 

DRUŽINE 

Jezus, Marija! 

Z Jožefom sta živela v nazareški družini, zato 

vama je ljuba vsaka družina, tudi naša. 

Mati Marija, Kraljica družine, naša družina, 

združena v medsebojni ljubezni, se danes 

posveti in izroči tvojemu brezmadežnemu 

Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo 

in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu. 

Gospod Jezus, zbrani v tvojem imenu, se po 

Marijinem brezmadežnem Srcu posvetimo in 

izročimo tvojemu presvetemu Srcu. 

Upodobi naša srca po svojem Srcu, da boš ti 

vedno bolj živel v nas in med nami. Presveto 

Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino (* družine z mladoletnimi 

otroki dodajo: prav posebno vama posvetimo in izročimo vzgojo otrok), 

pomagajta nam, da bomo vestno spolnjevali svoje dolžnosti, živeli po 

božjih in cerkvenih zapovedih, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do 

bližnjega, sprejemali evangelij v svoje srce in se ravnali po nauku 

cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. 

Spoštovati hočemo drug drugega, potrpeti drug z drugim, si odpuščati, 

vdano s Kristusom nositi svoj križ in si prizadevati za ljubezen, ki je 

pripravljena dati življenje za drugega. 

Naj se ne zapremo vase, ampak naj bomo pozorni na potrebe sorodnikov in 

drugih ljudi. Kot domača Cerkev naj bo naša družina skupnost milosti in 

molitve, šola človeških in krščanskih kreposti, zlasti ljubezni.  

Radi bomo sodelovali pri življenju župnije, se udeleževali svete maše in v 

zakramentu svete pokore uresničevali spravo z Bogom in med seboj. 

Evharistični Kruh naj napravlja iz nas eno samo telo.  

Vsakodnevna družinska in osebna molitev pa naj nam bo najmočnejša 

spodbuda za sprejemanje odgovornosti, ki jih imamo kot krščanska družina. 

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, varujta nas vsakega 
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greha. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov zoper vero, upanje in 

ljubezen, grehov preklinjanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, 

grehov sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo, da bomo posvečevali 

Gospodove dneve. Za spreobrnjenje grešnikov bomo radi molili rožni 

venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali za vse 

žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.  

Pomagajta nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti in vama ostali 

zvesti do konca. Naj vsi člani naše družine dosežemo srečno starost in 

nekoč s prijatelji uživamo večno veselje v nebesih. Amen. 

 

SLOVENIJO OBISKUJE FATIMSKA MARIJA ROMARICA … 

V NAŠI ŽUPNIJI BO 5. OKTOBRA od 13. do 19. ure. 
NEKAJ NAVODIL: Kip Marije Romarice iz Fatime bo ob dogovorjenem 

času – ob 13. uri – v župnijo pripeljal kombi, isti za vso Slovenijo. Ustavil 

se bo pred cerkvijo. Tam bomo zbrani verniki in župnik z asistenco. Štirje 

fantje ali možje (ključarji) bodo kip vzeli iz kombija in ga dvignili na 

ramena. Zapeli bomo pozdrav fatimski Mariji Romarici (pesem 

Trinajstega maja). Medtem bom duhovnik naložil kadilo in pokadil 

Marijin kip. Po pesmi bomo skupaj zmolili molitev Pozdravljena, Kraljica, 

Mati usmiljenja. 

Sledil bo vstop v cerkev. Za križem in dvema svečama bodo šli najprej 

otroci, nato mlade družine z majhnimi otroki, pevci, duhovnik in 

ministranti, kip Marije Romarice, za njim člani župnijskega pastoralnega 

sveta in ključarji ter nato vsi ostali verniki. Ko bo Marijin kip dospel v 

cerkev, ga bodo nosilci postavili na primeren podstavek in odstranili ročaje. 

Duhovnik bo ponovno pokadil Marijin kip. Mariji v pozdrav bomo skupaj 

zapeli primerno pesem. Nato se bodo začeli pozdravi vernikov. Najprej 

bodo trije otroci recitirali Pozdrav Fatimski Mariji (Roža Gantar). Sledili 

bodo pozdravi enega izmed mladih, zakoncev (družine z otroki), trpečih oz. 

invalidnih in župnika. Po pozdravih bo sveta maša, po kateri bo župnik 

izpostavil Najsvetejše. Zapeli bomo litanije Matere Božje z odpevi. Sledila 

bosta posvetilna molitev (obrazec za posvetitev župnije) in blagoslov z 

Najsvetejšim. Po molitvi Bog, bodi hvaljen bo duhovnik shranil 

Najsvetejše. Vabljeni, da greste nato mimo kipa Marije Romarice in jo 

pozdravite bodisi z dotikom roke bodisi s priklonom. Ob kipu bosta 

košarica za prošnje, ki jih želite izročiti Mariji (prošnje na majhen listek 

napišite doma, ga prinesite in oddajte v košarico), in nabiralnik za 

prostovoljne darove. Med mimohodom bomo začeli moliti rožni venec. 

Tudi čas za tišino bo. Ne pozabimo na sveto spoved. Ob 17.30 bomo 

Marijo še enkrat pozdravili, darovali sveto mašo, zapeli litanije, se ji 

posvetili in se ob 19. uri od nje poslovili. Ob sklepu se bo za Marijin 

obisk zahvalil član ŽPS, župnik se bom poslovil od Marijinega kipa in ga 

predal naslednji župniji. Pospremili jo bomo s primerno pesmijo.  

 

Lepo, lepo vabljeni, da si  

5. oktobra res vzamemo čas,  

pridemo pozdravit Marijo, se ji posvetit 

in  

obhajat sveto mašo. Hkrati vas vabim k 

tridnevnici pred Marijinim obiskom, ki 

bo v nedeljo, 2. oktobra, pri obeh svetih 

mašah ter v ponedeljek in torek pri 

večernih svetih mašah, tj. ob 18. uri.  

Posebej vabljene družine,  

otroci in mladi. 

Imamo zelo primeren čas, saj je pri nas 

ves popoldan.  

Naj ne bo družine ali posameznika,  

ki se z Marijo ne bi srečal. 
 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja praznike in svete čase … 

O preklinjanju: PREVEČ JE BOG ŽALJEN, PREVEČ JE ŽE 

GREHA, NAJ SVET SPOKORI SE, GREŠITI PRENEHA. AVE … 

Tako se glasi ena izmed kitic fatimske himne. Ne nameravam naštevati 

grehov, a želim se ustaviti predvsem ob enem, ob preklinjanju, ki ga vse 

pogosteje slišim. Vsaka kletev, ki se začne z besedo porka, je zelo huda. 

Beseda se namreč v slovenski jezik prevede s svinja. Potem pa mnogi 

dodajo še madona (pri tem se ne misli na znano pevko in igralko, ampak na 

Marijo). Dodana beseda Dio pomeni Bog. Sedaj lahko hitro povežemo, kaj 

pravzaprav izgovorimo s temi tujimi besedami. Zanimivo za slovenski 

jezik je, da skoraj ne pozna kletve. Vse, kar danes čudnega in grdega 

izgovarjamo, smo pobrali iz tujih jezikov: italijanščine, srbohrvaščine … 

Morda nam tudi obisk milostnega kipa Fatimske Marije pomaga, da je 

ne bi več žalili. Povabim vas, da tudi drug drugega prijazno opozorimo na 

vsebino besed, ki jih slišimo. Morda jih ta ali oni izgovarja, ne da bi se tega 

sploh zavedal. 


