ŢUPNIJSKA OBVESTILA


V nedeljo, 4. novembra, po večerni masi bo seja ŽPS.



V četrtek, 22. novembra, bo god sv. Cecilije. Zvečer ob
18. uri, bo sv. maša za žive in pokojne cerkvene pevce.
Ob prazniku, vsem pevcem in organistkam in vsem, ki v
cerkvi radi prepevate, iskreno čestitamo.



Advent se začne v nedeljo, 2. decembra.



MIKLAVŽEVANJE bo v nedeljo, 2. decembra, po maši ob
10. uri.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti:
Ema Rihtaršič, Plečnikova 9, Tjaž Ledinek-Kosar, Besednjakova 2, Erik Koprivnikar, Žolgarjeva 19, Eva Zupanc,
Orehova vas.
V večnost so odšli:
Elizabeta Kurnik (78) Žolgarjeva 9, Olga Vister (63)
Regentova 10, Franc Zadravec (72), Frana Kovačiča 7,
Erika Polajnar (69), Ghegova 10.

Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik. Ž.U. Franček Bertolini
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Umestitev župnika Leto vere
V nedeljo, 28. oktobra, bo
pri maši ob 10. uri, dekan
in stolni župnik, Marko Veršič umestil Frančka Bertolinija za župnika naše župnije. To bo priložnost, da se
še enkrat zahvalimo g.
Antonu Žerdinu za več kot
40 letno služenje v tej župniji. Bertolini je v župniji
že dve leti dejaven kot
župnijski upravitelj. Naj
Bog blagoslovi njegovo delo
in vse župnijsko občestvo.

Oktobra smo vstopili v leto
vere. Naj bo to priložnost,
da utrdimo oseben odnos z
Bogom, poglobimo svoje
versko znanje ter se vprašamo, kako živimo svojo
vero in oznanjamo veselo
novico. Več o tem na:
http://katoliska-cerkev.si/
leto-vere

Žegnanska nedelja

je nedelja v kateri praznujemo rojstni dan naše cerkve. Bogu smo hvaležni, da
imamo kraj, kjer se lahko
zbiramo, molimo, prosimo
in slavimo Boga. Naj bo to
res kraj milosti, v katerem
kot skupnost rastemo v ljubezni do Stvarnika in do
svojih bližnjih.
Delitev hrane Karitas.
V sob. 10. nov., 9.00-11.00
pri cerkvi

Vsi sveti, četrtek, 1. novembra
Svete maše ob 8., 10. in 18. uri.
Popoldan bo molitev za naše
rajne. Ob 14. uri na Dobravskem pokopališču, pri križu.
Ob 15. uri maša in molitev v
pobreški cerkvi.
2. NOVEMBRA, je spomin
vseh verni rajnih. Sveta maša
bo ob 18. zvečer. Cerkev
naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in
molitev za rajne. Prav tako ga
je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
nov. ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili
pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved ter po
namenu sv. očeta (npr. očenaš)..

Zahvalna nedelja
bo letos 4. novembra. Prosimo vas, da nam pomagate z
zbiranjem pridelkov iz naših vrtov s katerimi bomo okrasili oltar. Zaradi praznika vseh svetih prosimo, da pridelke prinesete v petek, 2. novembra, najbolje pred ali po
maši. Že vnaprej boglonaj za sodelovanje.

Nikodemovi večeri

bodo letos od pon., 12. do čet., 15. novembra. Ker smo
v letu vere bo skupni naslov: Ali bo Sin človekov našel
vero? Večeri bodo kot vedno v Slomškovi dvorani ob
19.30.

Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk (1 Tim 4,7)
Londonski gangster je
septembra obiskal Slovenijo in bil gost na Stični
mladih 2012. vprašali
smo ga, kaj meni o raznih škandalih in aferah –
predvsem o tistih, ki se
dogajajo znotraj Cerkve. Rekel je: »To ni moja stvar, pa tudi
vaša ne. Kaj vas brigajo afere! Za to naj poskrbi Gospod sam. Jaz
nisem ne škofov, ne duhovnikov, ne kardinalov. Sem in hočem
biti Kristusov! Zato je moja edina in glavna skrb ostati v Kristusu,
ohraniti in izpolniti Njegove zapovedi.« Kako težko so nas zadele
njegove besede! Kako so nam izprašale vest! Saj vsi vemo, kako
smo kar nekako »odvisni od medijev«, odvisni od raznih afer in
aferic, trač in novinarskih puhlic, ki nam jih vsak dan znova servirajo in nas z njimi odvračajo od Resnice. Saj vsi vemo, kakšno
zmedo vse to povzroča v naših glavah, kako večkrat ne vemo, kaj
je res in kaj ni, kakšno sodbo naj si o določeni stvari ali osebi
ustvarimo, kako naj mislimo, da bo prav … Če je to tako, so svoje
dosegli! Mi smo zmedeni in ne znamo ločiti zrnje od plevela. To
ni in ne sme biti naša stvar in nas ne sme vznemirjati! V tej luči
je vsaka razprava, članek, pogovor, TV oddaja, ki govori o aferah
in škandalih, za nas izguba časa in moči. Namesto da se ubadamo
s tem, kar ne moremo spremeniti in zares ni v naši môči, je veliko bolje, da ta čas posvetimo drug drugemu – svojim otrokom,
sozakoncu, dobri knjigi …, in ne nazadnje, da ta čas posvetimo
svojemu odnosu z Bogom. Kako primerno je pri tem branje Svetega pisma ali knjige o odnosih, ki nas bogati in nam pomaga drug
drugega razumeti! Naj nas pri tem vodijo psalmistove besede:
»Izroči svojo pot GOSPODU, zaupaj vanj, in on bo storil«
(Ps 37,5).

Zahvaljujemo se vam za darove na misijonsko
nedeljo. Zbrali smo 773€. Hvala za vaš dar!

