ŢUPNIJSKA OBVESTILA

SVETO REŠNJE TELO
MARIBOR,



V nedeljo, 11. septembra, po večerni maši bo seja ţupnijskega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni!



V nedeljo, 2. oktobra, bomo romali na Ptujsko goro.
Odhod bo ob 13.30 izpred cerkve. Prispevek za prevoz
je 5 €.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE, JUNIJ-AVGUST
V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti:
Maks Horvat, Thomas Wintfield Williams III., Bor Mlakar,
Ţan Luka Fleisinger, Ţana in Alina Tkalec, Maša Brumec.
V večnost so odšli:
Mihalj Školnik (73) Štrekljeva 70, Alojzija Medved (88)
H. Zidanška 14, Stanislav Purgaj (89) Kettejeva 17, Ervin
Švejda (73) Radvanjska 39, Ignac Javernik (84) Ljubljanska 41, Majda Marksl (64) Ljubljanska 29, Marija Črnčič
(88) Endlicherjeva 5, Anica Vindiš (87) P. komune 16a,
Valentin Hranjec (86) Betnavska 85a, Franc Rodinger
(72) P. brigad 65, Frančiška Jakopec (75) Regentova 9,
Joţef Bizjak (67) Delavska 26, Erika Babošek (67) A.
Tovornika 17, Breda Lavrič (57), Prušnikova 44.
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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Šola, verouk, jesen Češka 2011
Ţe diši po jeseni in začenjamo
novo katehetsko leto, Jezus pa
nas kliče tudi k oltarni mizi.
Ţeli biti naš prijatelj, zaupnik,
naša moč. Tudi če pozabimo
nanj, on nikoli ne pozabi na
nas. V novem katehetskem letu
nam hoče biti še posebej blizu.
Potrudimo se, da ga bomo pri
verouku z veseljem spoznavali,
se v molitvi z njim pogovarjali
in ga pri sveti maši redno prejemali v svoje srce.
Mesec september je tudi Slomškov mesec. To ime je dobil po
Antonu Martinu Slomšku, ki se
ga še na poseben način v tem
mesecu spominjamo. Ali vemo,
kdo je to bil? … Bil je škof, prvi
mariborski škof. Leta 1999 pa
ga je papeţ Janez Pavel II. razglasil za blaţenega. Je prvi Slovenec, ki je dosegel to čast.
Ima velike zasluge, da imamo
slovensko besedo napisano v
knjigah, da se lahko pogovarjamo slovensko in da se je vera
ohranila med nami vse do
danes.

Kot vsako leto se je tudi letos
naš pevski zbor konec julija
podal na romanje pod strokovnim vodstvom duhovnika salezijanca, ki izhaja iz naše ţupnije, Sandija Osojnika. Letos
smo šli na Češko, obiskali Velehrad, kjer sta delovala sv. Ciril
in Metod, Prago, kjer smo očarali turiste s pesmijo v cerkvi
sv. Vida znotraj grajskega
kompleksa Hraščanov. Videli
pa smo tudi najbolj znana termalna letovišča in gradove.
Organizatorjem in vsem udeleţencem se zahvaljujemo za
zelo lepo, poboţno in veselo
vzdušje.

Romanje na Staro goro
V soboto, 17. septembra, ob 6. uri odpotujemo izpred ţupnijske cerkve. Vrnemo se okrog 22. ure. Cena prevoza je 15 €. Letos
ne bo predvidenega kosila na romarskem kraju, zato imejte potrebno hrano da boste zdrţali do popoldneva, ko bomo v Gorici na
sejmu Gusti di frontiera. Tam bo veliko moţnosti za pokušino
kuharskih specialitet Alpe Adrija.
Čedad. Začetki segajo v keltsko dobo. Okoli 56 pr. Kr. je bil rimska naselbina Forum Julii. Po langobardski osvojitvi dela Italije
568 je postal središče furlanskega vojvodstva. V 7. in 8. stoletju
so bili vdori Obrov in Slovanov, medtem, ko se okoli leta 705-720
ob langobardskem obrambnem pasu ustalile romansko-slovenska
jezikovna meja.
Stara gora. Svetišče Stara gora je najstarejše benečansko in eno
najstarejših krščanskih svetišč. Njegovi začetki segajo v 5. stoletje. Efeški koncil (431) je Mariji slovesno priznal naslov »Boţje
Matere«. S tem je zelo dvignil in razširjal goreče Marijino češčenje v celotnem krščanskem svetu, zlasti pa v Oglejskem patriarhatu, kamor je spadala tudi Stara gora.
Krmin. Obiskali bomo vinsko klet, kjer proizvajajo vino miru, ki
ga dobi Papeţ in vsi predsedniki sveta, skupaj s poslanico miru.
Gorica. Naselbina je kot villa quae Sclavorum lingua vocatur
Goriza prvič omenjena leta 1001, v listini cesarja Otona III.

Verouk se začne v pon. 12. sept.









1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred

v ponedeljek ob 17. uri
v ponedeljek ob 17. uri
v ponedeljek ob 16. uri
v torek ob 16. uri
v torek ob 15. uri
v torek ob 15. uri
v ponedeljek ob 15. uri
v ponedeljek ob 15. uri

Prvi razred uči Ljubica Muršič ostale Franček Bertolini
CENE UČBENIKOV IN ZVEZKOV









1.r. – je samo zvezek: 6 €
2.r. – je samo zvezek: 7,50 €
3.r. – je samo zvezek: 9,50 €
4.r. – zvezek: 3,50; knjiga: 7,50 €
5.r. – zvezek: 3,50 €; knjiga: 7,50 €
6.r. – zvezek: 3,50 €; knjiga: 7,50 €
7.r. – mapa in delovni listi: 10 €
8.r. – mapa in delovni listi: 10 €

Obletnica nove maše
V nedeljo, 18. septembra, bomo pri nedeljski maši ob
16.00 skupaj s Sandijem Osojnikom praznovali njegovo
15. obletnico posvečenja. Prosimo, da pred mašo prinesete pecivo, za druţenje pred cerkvijo po slovesnosti.
Večerne maše ob 19.00 ne bo.

