Jezusov krst

10. januar 2021

št. 1

Molitev za edinost kristjanov
Gospod Jezus,
na večer preden si umrl za nas,
si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno,
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili
kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti,
da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost,
nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,
ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma,
da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam,
da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se
iz naših src in ustnic
neprestano dvigala
Tvoja molitev
za edinost kristjanov,
kakšno ti hočeš.

V Tebi, ki si popolna Ljubezen,
naj najdem pot,
ki vodi do edinosti v poslušnosti TVOJI LJUBEZNI IN RESNICI.
Amen.

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji:
- od 4. januarja so v naši župniji zopet svete maše z obiskom vernikov.
Do velike noči bodo svete maše med tednom vse dni ob 18.00 uri (zvečer
ob 6. uri). Sprememba je na željo svojcev zaradi številnih pogrebnih maš.
Svetih maš ob nedeljah ne bo zaradi slabe epidemiološke slike v župniji.
- svetih maš se lahko udeležijo samo svojci pokojnega(ne);
- v cerkvi je lahko pri sveti maši največ 8 ljudi, preračunano na velikost
naše cerkve;
- verniki morajo v cerkvi sedeti na točno določenih mestih (na klopi je
rumena oznaka);
- druženje v cerkvi ali pred cerkvijo je prepovedano;
- vstopajo lahko samo zdrave osebe;
- ves čas je obvezna uporaba maske in razkuževanje rok ob vstopu in
odhodu iz cerkve;
- vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno
okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore;
- zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v
okviru družine oziroma istega gospodinjstva.
DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE
- družina Jožeta Vogrinčiča, Vadarci 34: 20€
Ob smrti Karla Pergarja so za cerkev darovali:
- sestra Hilda z družino iz Domajinec: 20€
- sestra Anica z družino iz Domajinec: 20€
- nečakinja Anita z družino iz Korovec: 30€
- nečakinja Nataša z družino iz Korovec: 30€
- Geder Anton z družino iz Domajinec: 30€
VEROUK
Prihodnja dva tedna bo verouk potekal še naprej po spletu za vse razrede,
ne glede na to ali bodo otroci šli v šolo ali ne.
STOPINJE IN MARIJANSKI KOLEDAR
V župnijski pisarni so na voljo nove Stopinje, ki imajo priložene še Zlate
stopinje ob 50. obletnici izhajanja. V njih lahko preberete tudi o
pastoralnem delu v naši župniji. Cena ostaja enaka, 10€ po izvodu. Na
voljo je tudi Marijanski koledar. Cena je 2,50€.

MILIJONARJI DOBROTE
Vse vernike, ki prispevate svoj dar za milijonarja dobrote prosimo, da svoj
dar oddate v tem mesecu v župnijski pisarni. Župnijska pisarna je odprta
po starem urniku v torek in četrtek od 14.00 - 17.00 ure.
ZVONJENJE OB POGREBIH
Za zvonjenje ob pogrebih je predpisana določena taksa za električno
zvonjenje, ki na dan znaša 10€. Svojci pokojnega se lahko sami odločijo,
kolikokrat se bo zvonilo za pokojnega. V primeru, da se zvoni dva dneva je
to potem 20€. To velja samo za župnijsko cerkev. Ta taksa se plača po
pogrebu v župnijski pisarni. Prispevek za zvonarja (Antona) darujete
njemu na domu.
ČAS ZA SREČO
To leto
naj bo najsrečnejše v tvojem življenju.
Vzemi si čas za srečo.
Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
Ali to veš?
Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš,
presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe?
Čas ni hitra cesta med zibko in grobom,
ampak prostor, kjer nas greje sonce.
Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti,
ampak je vsako leto, tudi to novo leto, zastonjski dar iz Božje roke.
Mirno si vzemi čas za srečo.
Moli zato,
da zgradiš svojo srečo,
in ne zato,
da porušiš srečo drugih.
(japonski pregovor)
Mnogi izgubijo majhno srečo,
ker zaman iščejo veliko.
(Pearl Buck)

Gorje mu,
kdor v nesreči biva sam!
A srečen ni,
kdor srečo uživa sam ...
Duh plemeniti
sam bo nosil boli,
a sreče užival sam ne bo nikoli.
(Simon Gregorčič)

PON
11.1.2021

18.00

TOR
12.1.2021

18.00

SRE
13.1.2021
ČET
14.1.2021

sv. Pavlin Oglejski II., škof

za + Jožefa Sapača obl. / sin Jože
sv. Tatjana, mučenka

za + Franca Kornhauserja obl. / domači
18.00 sv. Hilarij, škof, cerkveni učitelj
za + Kristino Kerec / družina Ferencovih
18.00 sv. Oton
za + Franca Fűkaša / družina Franca Pančorja

PET
15.1.2021

18.00

sv. Absalom, koperski škof

SOB
16.1.2021

18.00

za + Marijo Benko / sosedje Carovi
sv. Honorat, škof
za + pokojne iz družine Kornhauser iz Domajinec/obl

NED
17.1.2021

10.00

Nedelja verskega tiska
za žive in pokojne župljane

PON
18.1.2021

18.00

sv. Marjeta Ogrska, kneginja

TOR
19.1.2021

18.00

SRE
20.1.2021

za + Franca Farteka- maša zadušnica
sv. Makarij Aleksandrijski, opat
za + Matija Horvata iz Trnja
18.00 sv. Sebastijan(Boštjan), mučenec

ČET
21.1.2021

18.00

za + Matija Horvata iz Trnja
sv. Agnes, devica, mučenka
za + Milana Žilavca / Lili z družino

PET
22.1.2021

18.00

sv. Vincencij, diakon, mučenec

SOB
23.1.2021
NED
24.1.2021

za + Franca Pavlinjeka / Marta Vogrinčič iz
Domajinec
18.00 sv. Henrik Suzo, dominikanec
za + Marto Ratko / mama Margareta
10.00

3. nedelja med letom
za žive in pokojne župljane

ŽUPNIJA CANKOVA, Cankova 65, 9261 Cankova
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