SVETO REŠNJE TELO

ŢUPNIJSKA OBVESTILA

MARIBOR,



V postnem času bo vsak petek in nedeljo po večerni
maši kriţev pot. Pridruţimo se!



V torek 8. marca ob 18.30 bo v naši veroučilnici predavanje in razgovor o medgeneracijski solidarnosti. Z
nami bo dr. Ivan Štuhec.



Od sobote 19. do petka 25. marca bo teden druţine, v
katerem bo cerkev na slovenskem pripravila razne dejavnosti za druţine. Vsi pa smo vabljeni k molitvi za druţino.



Pridruţimo se Karitasovi postni akciji 40 dni brez alkohola.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V krščansko občestvo je s krstom bil sprejet:
Martin Ţupanec.
V večnost so odšli:
Leo Mohar, 81, Endlicharjeva 9
Marija Fišer, 79, Roţljetova 18
Milan Pezdiček, 67
Alojz Krajnc, 63, Pajkova 24
Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: http://www.sveto-resnje-telo.webs.com/
Odgovorni urednik. Ţ.U. Franček Bertolini
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V nedeljo 6. marca ob 15. uri
bo v mariborski sotlnici sloveVredno razmisleka v letu dobro- snost ob spremembi na sededelnosti in solidarnosti:
ţu mariborske nadškofije.
100 je tistih, katerim si pomagal. Zahvalili se bomo g. Krambergerju za dolgoletno sluţenje
50 te ne bo več pogledalo.
in Bogu priporočili g. Turnška
25 jih bo menilo, da je bila tvoja na začetku njegove sluţbe
dolţnost.
kot metropolit v Mariboru.
SE SPLAČA?

15 jih bo zahtevalo, da narediš
še veliko več.
9 ti jih bo nagajalo za dobro, ki
so ga prejeli.
1 sam se ti bo vedno zahvaljeval
in prav ta bo od vseh stotih najbolj reven. In sedaj premisli, če
se je splačalo.
V sredo bo pepelnica s katero
začnemo postni čas. Sv. maša
bo
samo
zvečer
ob
18. uri. V
sredo
je
strogi post.
Pred mašo
bodo prvoobhajanci
imeli
prvo
spoved.

V tem mesecu smo se poslovili
od starega harmonija, ki je
spremljal naše petje pred 20,
30 in še več leti. Pri nas je ţe
več kot 10 let miroval v skladišču. Svojo ţivljenjsko pot bo
harmonij nadaljeval v ţupniji
Št. Peter—Otočec, kjer ga
bodo s primernimi spremembami usposobili za nadaljnje
delo.

Mašni namen
Zadnjič smo brali nekaj splošnega o mašnih namenih. Tokrat
poglejmo nekaj zanimivih primerov.
Nekemu ţupniku se je pred kratkim zgodilo, da je nekdo ţelel
mašo na dan mladosti za pokojnega maršala. Res je po svoje
nenavaden mašni namen, a po drugi strani je prav, da se moli za
vse, da bi se vsi zveličali. Saj je naš Gospod prišel prav za to med
nas, ... na ta ljubi svet.
Velikokrat se zgodi, da se ob smrti zelo poboţnega ţupljana nabere veliko namenov, za tiste, ki bi pa posebej potrebovali pomoč in
milost Jezusove daritve, pa še svete maše ni… Človeško gledano
je to razumljivo, saj darujemo maše za tiste, ki smo jih imeli
radi. Zanimivo pa bi bilo, če bi kdo daroval mašo »za tiste, ki jih
ne moremo prenašati«. Tudi to je izziv za naša občestva in posebej nas duhovnike…
Drugačen primer je iz druge svetovne vojne, ko je starejša gospa
hotela, da bi bila maša "za zdravje Hitlerja".
Duhovnik se ni strinjal. Potem sta se zmenila da bo mašni namen
samo "za zdravje" oz. "po namenu darovalca". Najbrţ je ravnal
modro, ker se je izognil polemiki pri vernikih (morda celo pohujšanju).

Nočna kronika
Vsako jutro, vsak dan: pretreslijve novice… hudo je za posameznika in druţine. Strašna je drama odvisnosti. Alkohol, cigareti, droga, internet, TV,… brezposelnost, brezciljnost,… Še bolj zavzeto
molimo za (od)rešitev človeštva...

Obletnica smrti g. Pintariča
V nedeljo, 27. februarja, je poteklo leto dni, kar nas je zapustil
naš dolgoletni zakristan gospod Franjo Pintarič. Občudovali smo
ga najprej kot čudovitega očeta, ki je bil svoji druţini svetla luč s
svojo globoko vero in ljubeznijo. Mnogi so ga poznali kot izvrstnega in vestnega krojaškega mojstra. Ţupnija pa se ga spominja
predvsem kot vestnega meţnarja.
Ko je pri 60. letih starosti stopil v pokoj, se je ravnal po Jezusovih besedah: »Nobeden med nami ne ţivi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč ţivimo ali umiramo, smo Gospodovi.«(Rim
14,7) Zato se je odločil, da v pokoju ne bo ţivotaril zase, kot
mnogi upokojenci, ampak bo preostanek ţivljenja posvetil Gospodu v sluţbi ţupnije. V tem duhu je prevzel sluţbo meţnarja in jo
skozi trideset let opravljal z veliko vero in ljubeznijo, pa tudi z
veliko spoštovanjem do svetih stvari. Bil je vedno prvi v cerkvi in
zadnji je odhajal iz nje. Vsak prihod v cerkev mu je bil srečanje z
Gospodom. Skozi mnoga leta je bil tudi bralec beril in izredni
delivec obhajila, kar je opravljal z veliko poboţnostjo.
Lani, v soboto pred 2. postno nedeljo, ko smo brali evangelij o
Jezusovi spremenitvi na gori, je Jezus tudi njega povabil na goro
poveličanja. Svojo ţivljenjsko pot je lahko sklenil z besedami
apostola Pavla: »Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero
ohranil. Odslej mi je prihranjena krona pravice, ki mi jo bo oni
dan dal Kristus Gospod.«
Ob obletnici smrti se ga zato ţupnija s hvaleţnostjo spominja.

Sv. Joţef

Materinski dan

V soboto 19. marca na praznik sv. Joţefa, bosta
sveti maši ob 8. zjutraj in ob 18. zvečer. Vabljeni, da skupaj počastimo varuha druţin, zavetnika
podjetnikov in delavcev.

V petek 25. marca, praznujemo Gospodovo
oznanjenje. Sveti maši bosta ob 8. zjutraj in
18. zvečer. Pri večerni maši se bodo otroci
zahvalili staršem in Bogu za dar ţivljenja.

