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V soboto, 14. januarja, od 9.30 do 11.30 bo odprta
ţupnijska Karitas. Hvala vsem sodelavcem in vsem,
ki ste svoje stvari pripravljeni deliti z drugimi.



Januarja si bomo ogledali film o ţivljenju zdravnika
svetnika Joţefa Moscatija. Prvi del v čet. 19., drugi
del v čet. 26. januarja Ogled bo po večerni maši, to
je okrog 18.45.



V sredo, 18. t.m., bomo začeli molitveno osmino za
edinost kristjanov. Pri mašah bo kratko razmišljanje
in molitev za edinost. V petek, 20. januarja nas bo
nagovoril kanonik Joţe Goličnik.



V soboto, 28. januarja, ob 9.30, bo na Pobreţju srečanje bralcev Boţje besede. Srečanje, ki ga bo vodil
Joţe Planinšek iz Sv. Joţefa v Celju bo trajalo do
12.30.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V večnost so odšli:
Gabrijela Črnčič (68) Regentova 10, Dragica Purgaj (85)
Kettejeva 14, Franc Povoden (91) Machova 5, Elizabeta
Šaranovič (80) Ferkova 15.
Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: http://www.sveto-resnje-telo.webs.com/
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SLOMŠKOVO LETO
»Svetost je tista prava sila,
ki je sposobna spremeniti
svet.« S temi besedami nas
je sedaj ţe bl. Janez Pavel
II. nagovoril ob svojem prvem obisku v Mariboru. In
ravno pomen teh besed smo
v tem letu izbrali za tiste, s
katerimi ţelimo ponesti sporočilo o Slomškovi svetosti v
naš čas. Jubilejno Slomškovo leto, ki ga bomo obhajali
v spomin na njegovo smrt in
s tem rojstvo za nebesa, bo
pred nas postavilo vrednote
za katere si je Slomšek še
posebej prizadeval. Pazimo,
da se nam ne zgodi, da bi
jih samo gledali in pozabili,
da jih je potrebno najprej
zaţiveti. Slomšek sam pravi:
»Če hočeš druge vneti,
moraš sam goreti«. Mesec
za mesecem bomo tako poskušali s temi vrednotami
prekvasiti svoje srce potem

pa s tem kvasom preoblikovati tudi svet okoli nas.
K temu nas je v tem letu
povabil tudi v posebnem
pismu naš nadškof, ko med
drugim pravi: »Na blaţenem Antonu Martinu se je
uresničila Izaijeva misel:
»Mi smo glina, ti si naš
upodabljavec, vsi smo
delo tvojih rok« (Iz 63,7).
Svojemu Stvarniku se je
pustil tako gnesti in oblikovati, da lahko prepoznavamo v njegovem ţivljenju
sledove svetosti. Naj
Slomšek tudi nam izprosi,
da bomo v njegovem letu
voljna »glina v Boţjih
rokah.

MESEC VERSKEGA TISKA
V januarju obnavljamo naročnino za verski tisk ali ga na
novo naročamo. Sredi poplave različnih informacij,
mnenj in stališč kristjani potrebujemo jasno besedo o
naši veri. Tednik Druţina (78€ letna naročnina), mesečnik Ognjišče (26,40€), revija Mavrica (25€), Mohorjeve
knjige (44€) itd. so nam na razpolago. Le seči je treba
po njih. Naročila sprejemamo v zakristiji!
SREČOLOV
V nedeljo 29. januarja po maši ob 10. uri bodo skavti
imeli srečolov, s katerim bodo zbirali sredstva za njihove dejavnosti, ki jih skozi leto organizirajo za otroke.
Vabljeni, da sodelujete in zmagate.
ZNAMKE ZA MISIJONE
Ţe skoraj leto dni zbiramo znamke za misijone, ki jih
lahko še vedno oddate v nabiralnik pri vhodu v cerkev,
kjer piše ZNAMKE—KARITAS. V letu 2011 smo zbrali 2016
znamk. Vsem darovalcem prisrčna hvala!
STATISTIKA VERSKEGA ŢIVLJENJA
V letu 2011 je bilo 23 krstov. K 1. obhajilu je šlo 10
otrok in 2 odrasla. K birmi 11 otrok in 2 odrasla. Imeli
smo 2 poroki. Podobno kot prejšnja leta je okrog 300
ljudi, ki redno hodi k nedeljski sveti maši. Pogrebov je
bilo 65. Cerkev je dobro obiskana na večje praznike, za
spokorna bogosluţja in nekaj drugih priloţnosti. Spovedi
je pri nas razmeroma zelo malo. Otroci so se vključili v
šmarnice in oratorij. Izziv ostaja med drugim mladinska
skupina in zakonska skupina za mlajše pare.

Koledovanje
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je
označevala obhode ob prehodu starega v novo leto. Krščanstvo je obrednim obhodom - koledovanju dalo novo
vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil
odrešenik sveta, Jezus Kristus.
Poseben pomen so
imeli koledniki v
kmečkem okolju.
Hišam so prinašali
blagoslov za letino
ter zdravje in srečo ljudem in ţivini, zato so bili
zmerom in povsod
dobrodošli in vredni plačila.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do
druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki
po naših vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev
so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških
pesmi in običajev pa še vedno priča o ţivosti koledovanja na Slovenskem.
Letos smo imeli koledovanje tudi v naši ţupniji. Gospe
Poloni in pevcu Stanetu se zahvalimo, da so lahko Nika,
Mojca in Inja lahko lepo oblečene in opremljene obiskale
nekaj ulic naše ţupnije. V trikaljevski akciji so nabrale
206 € za naše misijonarje.

