ŢUPNIJSKA OBVESTILA


Vsak petek eno uro pred mašo je v cerkvi češčenje Najsvetejšega. Po maši ima molitvena skupina duhovno srečanje v učilnici. Lepo vabljeni!



Ritem duha bo v sob. 22. oktobra, ob 19.30 na Vrbanski.



Na misijonsko nedeljo 23. oktobra, bomo v molitvi
povezani z našimi misijonarji. Podprli jih bomo v molitvi
pa tudi z darom za misijone.



Vsi sveti, 1. novembra, sv. maše ob 8., 10. in 18. uri.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V krščansko občestvo sta s krstom bili sprejeti:
Isabela Boroja: Betnavska 46,
Clea Kriţ: Trg Dušana Kvedra 9.
V večnost so odšli:
Marta Pestevšek (97) Goriška 1a, Marija Grandovec (86) Poštelska 12, Terezija Kozlar (80) Betnavska c. 30, Saša Poţar
(80) Radvanjska 7, Antonija Skornšek (83) Šarhova 1, Srečko
Sodin (83) Radvanjska 41, Štefanija Novakovič (91) Cesta XIV
divizije, Joţe Breznik (74) Murkova 5, Terezija Heric (73)
Zrkovska 41, Marija Črepein (96) Pajkova 24, Marija Najdič
(86) Gorkega 30.
Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: http://www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik. Ţ.U. Franček Bertolini
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P. Hugo Delčnjak
misijonar, v Francoski Gvajani
nam takole piše: Mesec oktober
je mesec z velikim poudarkom
na poslanstvu Cerkve in vsakega
vernega kristjana. Misijonska
nedelja daje vsakemu članu
Boţjega ljudstva priliko, da premisli svojo vero v Kristusa kot
dar, ki ga ne sme zakopati,
ampak skrbeti, iskati poti in
načine, kako ta dar posredovati
bliţnjemu, kakor tudi najbolj
oddaljenemu človeku na tem
okroglem planetu. Misijonska
nedelja nas bo povezala v molitvi in prošnji: »Pridi k nam tvoje kraljestvo« in nam prebudila
našo misijonsko zavest ter nas
navdušila in hrabrila za pogumne sejalce Kristusovega veselega oznanila.

Oratorij 2011
Z nekaterimi otroki iz ţupnije
smo preţiveli zadnje tri dni
počitnic na oratoriju, ki smo
ga imeli v naši ţupniji. Skupaj
z animatorji smo spoznavali
Jonovo zgodbo, se naučili nove
pesmi in se veliko igrali. Hvala
g. Tonetu Knezu, ki nam je
omogočil obisk bazena na Mariborskem otoku. Hvala tudi
vsem drugim, ki so tako ali
drugače pomagali pri uresničitvi projekta.

Napovednik dogodkov in več
informacij o ţivljenju ţupnije
lahko najdete na spletni strani

Oktober, mesec rožnega
venca. Vabljeni vsak dan pol www.svetoresnjetelo.si
ure pred mašo na skupno
Tam so slike iz oratorija, katehetske nedelje, romanja, prazmolitev Mariji.
nika s Sandijem itd.

Katehetska nedelja
V nedeljo 18. septembra smo se otroci
veroučne šole zbrali pri maši, da bi
tako uradno začeli šolsko leto. Po maši
so se otroci šli igrat. S starši pa smo se
pogovarjali o: prispevku za verouk, o programu za celo leto, o
spokornem bogosluţju za odrasle, o moţnostih za poroke, o blagoslovu doma, o moţnosti uporabe naših učilnic in prostorov za
sveta praznovanja in o izposoji sintesizerja.

Verouk
Veroučna šola je sedaj ţe v polnem teku. Na tem mestu še posebej pozdravljamo otroke 2. razreda. Nekatere od teh je lani ţe
učila ga. Ljubica Muršič.

Obletnica
Istega dne popoldne smo praznovali
15. obletnico duhovništva našega ţupljana Sandija Osojnika. Po lepi slovesni
maši pri kateri je sodeloval domači
zbor pod vodstvom Helene Štajnmec,
smo se zadrţali na travniku ob cerkvi.
Ob pecivu, narezku in pijači smo medsebojno spoznavanje popestrili z vencem domačih naboţnih in
ljudskih pesmi, ki so pritegnile pozornost naših sosedov.

Elektro Tabga
Podjetju Elektro Tabga se zahvaljujemo za sponzorstvo pri obnovi
reflektorjev pred cerkvijo. Teh in drugih dobrotnikov se s hvaleţnostjo spomnimo v molitvi.

AJM
Podjetju AJM se zahvaljujemo za sponzorstvo pri obnovi oken v
ţupnišču. S tem posegom ţelimo zmanjšati stroške za ogrevanje.

Medgeneracijski festival
V soboto 15. oktobra od 9h dalje v prostorih Slomškovega zavoda
na Vrbanski 30 v Mariboru. Sodelovali bodo zanimivi gostje: psihologinja in pisateljica A. Rebula, mladinski pastoralist B. Cestnik, pedagoginja E. Šteblaj, prostovoljka pri Hospicu N. Babič.
Udeleţenci bodo lahko prisluhnili pravljični operi Janko in Metka
in se udeleţili delavnic slikanja na svilo, izdelave klobukov itd.

Filmski večer
V četrtek 27. oktobra zvečer po sveti maši, si bomo v učilnici
ogledali posnetek iz mašniškega posvečenja našega ţupnika, ki je
bilo 4. septembra 1999 v Gorici, v Italiji. Lepo vabljeni!

