
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beseda o Besedi 

Misli današnje nedelje so 
naravnane na hvaležnost, zahvalo v 
prvi vrsti Bogu, pa tudi vsem, po 
katerih na Bog naklanja svoje 
darove. Marsikomu je v današnjem 
stehniziranem svetu računalništva, 
ko nam je dano uporabljati res 
občudovanja vredna odkritja 
človekovega uma, ta misel tuja in 
kvečjemu postavlja vprašanje, komu 
in čemu naj bi se sploh zahvaljevali.  

Marsikomu pa že "po naravi" beseda 
zahvale gre težko z jezika. Pa vendar 
hvaležnost spreminja svet: po njej 
postaja prijaznejši, bolj vesel, 
hvaležnost opogumlja in ustvarja 
pristnejše medčloveške odnose. Mar 
nismo drug od drugega odvisni, mar 
nismo drug za drugega odgovorni: 
še en vzrok več za hvaležnost.  
 
Res se imamo Bogu za marsikaj 
zahvaljevati, ne le za sadove zemlje,  

 

 

 

 

 

 

ki nam dajejo vsakdanji kruh, ampak 
tudi za mnoge stvari, ki se nam 
navadno zde same po sebi umevne 
in morda sploh ne pomislimo, da bi 
se morali zanje zahvaliti: 

- da znamo in moremo delati: 
pomislimo na dobrine kot so zdravje, 
volja za delo, prizadevnost in 
vztrajnost; 

- da znamo in hočemo pošteno 
živeti: pomislimo na dobrine kot so 
vestnost, odgovornost, prizadevanje 
za pravičnost; 

- da so okoli nas dobri ljudje, 
pripravljeni prisluhniti in pomagati, 
dobri sosedje, s katerimi nam je dano 
živeti v prijateljstvu. 

Ne pozabimo: hvaležnost gradi 
mostove med ljudmi, utira pot k 
Bogu. 

                                p. Metod Benedik 
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Sv. Martin 

Martin Tourski, galsko-frankovski 

narodni svetnik, se je rodil v času 

velikega duhovnega in cerkveno 

zgodovinskega preloma leta 316/317 

v Sabariji (današnji Sombotel) v 

Panoniji. Takrat so minila tri leta, ko 

je krščanstvo v »milanskem ediktu« 

dobilo popolno svobodo in 

priznanje, kristjani pa dosegli svojo 

politično, državljansko in družbeno 

enakopravnost. Ko je bil Martin star 

dvanajst let, je proti volji staršev 

prosil za sprejem med katehumene. 

Pozneje je postal vojak. Že tu je 

pokazal svojo dobrotljivo 

usmiljenost, ki je glavna poteza 

njegovega srca. Njegov 

življenjepisec pripoveduje, kako je 

nekoč jahal s svojo četo in zagledal 

pred mestom napol oblečenega 

berača, ki je ves trepetal od mraza. 

Martinu se je siromak zasmilil. 

Denarja pri sebi ni imel, zato pa je 

potegnil meč, razpolovil svoj plašč, 

ga dal polovico beraču, z drugo 

polovico pa se je ogrnil sam. Ponoči 

se mu je prikazal Kristus, ogrnjen z 

darovano polovico plašča, in je rekel 

angelom, ki so ga spremljali: »S tem 

plaščem me je odel še nekrščeni 

Martin.« Ko je bil star osemnajst let, 

se je dal krstiti, kmalu po 20. letu pa 

se je izmotal iz neljube vojaške 

službe in se oklenil škofa Hilarija, s 

katerim sta ustanovila samostan. 

Kmalu pa sta duhovščina in ljudstvo 

izvolila Martina za škofa v Toursu. 

Tudi kot škof je živel samostarsko 

življenje. S svojimi menihi je 

odpravljal ostanke poganstva po 

tedanji Franciji in izkazoval dobroto 

in usmiljenje, čeprav za to ni vedno 

žel priznanja. Martin se je živo 

zavedal svoje apostolske naloge. 

Zato je razumljivo, da je pri 

dušnopastirskem delu imel pred 

očmi skrb za zveličanje vernikov in 

verovanje pravega nauka. Umrl je 8. 

novembra leta 397. Goduje 11. 

novembra. 

Naša oznanila 
 
 Cerkev čistijo iz Ceršaka, Bog 
povrni! 
 Jutri bomo začeli s Slomškovo 
devetdnevnico z molitvijo za 
zdravje. Molili bomo po namenu 
družine Pleteršek - posebej za 
njihovo mamo Nevenko. Vabljeni 
vsak večer k sv. maši in molitvi na 
priprošnjo k blaženemu škofu 



Slomšku. NAJ SE ZGODI BOŽJA 
VOLJA! 
 
 V tednu, ki je pred nami bodo 
srečanja za starše naših 
veroučencev. V torek 11.11.2014 bo 
naprej večerna sv. maša ob 18h, nato 
v cerkvi srečanje za starše 
veroučencev, katerih katehet je naš 
g. župnik: prva triada OŠ Šentilj in 
vsi razredi podružne OŠ na Ceršaku.  
 
V četrtek 13.11.2014 bo najprej sv. 
maša ob 18h, nato v cerkvi srečanje 
za starše veroučencev, katerih 
katehistinja je gospa Marinka Novak: 
druga in tretja triada OŠ Šentilj. 
Zelo želimo, da se najprej udeležite 
sv. maše, nato še sestanka. Vabljeni!  
 
 V naši župniji se zelo trudimo 
prenoviti in pomladiti cerkveni 
pevski zbor. V preteklem tednu smo 
dobili tudi novo pevovodkinjo. g. 
prof. Evo Štraus. Prisrčno se 
zahvalimo dosedanji organistinji in 
pevovodkinji za njeno dolgoletno 
delo na področju cerkvenega petja in 
glasbe v naši župniji. Naša želja je 
torej, da bi se naš cerkveni pevski 
zbor pomladil in okrepil. Zato lepo 
vabimo vse, ki imate posluh in voljo 
Bogu v čast prepevati, da se pevcem 
in pevkam nemudoma pridružite. 
Pevske vaje imajo v župnijskem 
domu vsak petek ob 19h. Prisrčno 
vabljeni! 

 S sodelavci smo prišli do nove 
pobude povezane v zvezi z 
dogajanjem, ki se imenuje oratorij. 
Vsako leto ga imamo, lani smo imeli 
tudi zimski oratorij. V tem tednu 
bomo začeli s tako imenovanim 
»tedenskim oratorijem«. Tedenski 
oratorij ali delavnice za otroke bodo 
vsak petek od 14.45h do 16.15h v 
župnijskem domu. Tedenski oratorij 
bo vodila gospa katehistinja Marinka 
skupaj z animatorji poletnega 
oratorija, ki jih otroci, ki so se doslej 
oratorija že udeleževali, poznajo. Na 
oratoriju bodo delavnice molitve, 
ročnih spretnosti, različne igre, 
prepevanje, vodeni ogledi filmov in 
risank – skratka poletni oratorij v 
malem.  
Vsekakor pričakujemo, da se boste 
odzvali tisti otroci, ki izkušnjo 
oratorija že imate, obenem pa svojo 
izkušnjo predstavite še tistim 
otrokom, ki oratorija še ne poznajo 
– naj pridejo v čim večjem številu. 
Vabljeni! 
 
 Prav tako se v tem tednu začenja 
v naši župniji oblikovanje otroškega 
pevskega zborčka. Vodili ga bosta 
Tjaša Deučer in Tamara Rošker. Prve 
vaje bo zborček imel v nedeljo 
16.11.2014 ob 9h zjutraj. Redne vaje 
bodo prav tako vedno v nedeljo ob 
9h dopoldan. Otroci odzovite se na 
naše vabilo v čimvečjem številu, da 
bodo tako tudi naše nedeljske sv. 



maše zares praznik za vse naše 
občestvo, za stare in mlade. Vabljeni! 
 
 Danes je zahvalna nedelja, ko se 
vam še posebej zahvalimo vso 
dobroto, ki jo izkazujete naši župniji. 
Obenem se oba vaša duhovnika 
zahvaliva za mašne darove, ki jih v 
zadnjem času darujete v lepem 
številu. Hvala vsem najožjim 
sodelavcem tako v župnijskem domu 
kot v cerkvi, vsem, ki pomagate pri 
bogoslužju – ministrantom, pevcem, 
bralcem. Vsem, ki cerkev čistite in 
krasite. Hvala vsem sodelavcem 
župnijske Karitas in Kulturnega 
društva Antona Raušla. Bog vam 
povrni! 
 
 Župnijska Karitas Šentilj Vas v 
nedeljo, 16. novembra, ob 17. uri 
vabi v Prosvetni dom Šentilj na 
tradicionalni deveti dobrodelni 
koncert z naslovom "BODIMO LUČ". 
Zbrana sredstva bodo namenjena 
pomoči družinam v stiski. Na 
koncertu bodo nastopili otroci 
vrtcev Šentilj in Ceršak ter OŠ 
Šentilj, Ljudski pevci in godci iz 
Svečine ter Pevski oddelek Glasbene 
in baletne šole A. M. Slomška 
Maribor z glasbeno pravljico "Koga 
se strah boji". Vabljeni! 
 
 

Sv. maše pred nami 
 

32. NEDELJA MED LETOM - 
ZAHVALNA, 9.11., Ursin, škof; 
07.30 + starši Brus in sin Miran 
              (daroval sin Marjan) 
10.30 + Štefan Krapše 
 
PONEDELJEK, 10.11., 
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj; 
18.00 + Edvard Ferk  
(darovala družina Ferk) 
 
TOREK, 11.11.,  
Martin, škof; 
18.00 + Štefan in Antonija Habulin 
 
SREDA, 12.11.,  
Jozafat Kunčevič, škof in mučenec; 
18.00 + Ul Marija in Feliks 
 
ČETRTEK, 13.11.,  
Stanislav Kostka, redovnik; 
18.00 + Stanislav Pregl 
 
PETEK, 14.11.,  
Nikolaj Tavelić, mučenec;  
18.00 + iz družine Haberl in Swaty 
 
SOBOTA , 15.11.,  
Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj;  
08.30 +  Angela Šmirmaul  
(darovala Karolina z družino)  
 
33. NEDELJA MED LETOM, 16.11, 
Marjeta Škotska, kraljica;  
07.30 + župljani in dobrotniki naše    
               župnije  
10.30 + Boštjan Zidar in sorodniki 


