OBVESTILA


V postnem času bo vsak petek molitev pred najsvetejšim od 14.30 do večerne maše. Skoraj celo popoldne bo torej cerkev odprta. Vabljeni ste, da pridete
in počastite Gospoda.



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



V ponedeljek, 19. marca, bo praznik sv. Joţefa. Sveti
maši bosta ob 8. in ob 18. Priporočimo se varuhu druţin. S tem praznikom začenjamo teden druţine, ki bo
trajal do praznika Gospodovega oznanjenja, ki bo v
nedeljo 25. marca.



CVETNA NEDELJA , 1.4., ob 8. in 10. uri maša z blagoslovom oljčnih vejic. Ob 19. uri spokorno bogosluţje.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V krščansko občestvo je bil sprejet:
Jure Rubin, Arnolda Tovornika 6.
V večnost so odšli: Hilda Bračko 99, Sladki vrh 44, Ana
Koraţija 92, Taborska 13, Lea Ţuraj 40, Betnavska 65,
Ljudmila Kolmec 88, Radvanjska 33, Piroš Klemen 72,
Dvorakova 8.
Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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PASTORALNO LETO
SOCIALNE PRAVIČNOSTI
v katerem se nahajamo nam
ţeli pomagati, da bolje spoznamo cerkveni druţbeni
nauk in da ga skušamo
vključiti v svoje vsakdanje
ţivljenje. Druţbeni nauk
Cerkve je razmišljanje v
luči vere o zapletenih vprašanjih človekovega bivanja v
druţbi. Nekaj konkretnih
misli vzetih iz druţbenega
nauka nam pravi:
Človeško ţivljenje je sveto,
njegovo dostojanstvo pa
izhodišče za moralno prihodnost druţbe.
Vsakdo je dolţan iz odgovornosti do celotne druţbe
prispevati svoj deleţ za skupno dobro.
Najšibkejši, revni in ranljivi
so osnovno merilo moralne
ravni druţbe za doseganje
skupnega dobrega.

Ena sama velika druţina
smo, ne glede na naše
nacionalne, rasne, etične,
gospodarske ali ideološke
razlike. Spoštujmo stvarstvo, katerega skrbniki
smo. Gospodarstvo mora
biti v sluţbi ljudi in ne
nasprotno.
S p o k o r n o
bogosluţje bo v
soboto 31. marca
in nedeljo 1.
aprila pri večerni
maši ob 19. uri

REFERENDUM O DRUŢINSKEM ZAKONIKU
Nekateri mediji nas ţe dve leti prepričujejo, da naj bi
šlo v primeru druţinskega zakonika za varovanje človekovih pravic istospolno usmerjenih in njihovih otrok.
Zato naj bi drţava redefinirala druţino in uzakonila
posvojitve otrok v takšne skupnosti.
Zagovorniki takšnih stališč vedno »pozabijo« povedati,
da je to izključno njihova interpretacija človekovih pravic in da takšno stališče nima osnove v nobenem mednarodno zavezujočem stališču. Evropsko sodišče za človekove pravice (2010) in Visoki Komisariat za človekove
pravice Zdruţenih narodov (1999) sta odločila, da je
zakonska zveza skupnost moškega in ţenske ter, da
posvojitve otrok v skupnosti očeta in matere ne predstavlja kršenja človekovih pravic. Prav tako Evropska
konvencija o posvojitvi otrok v 10. členu govori o očetovstvu in materinstvu. Tudi naše Ustavno sodišče pri
presoji Zakona o istospolnih skupnostih ni odločilo, da
bi morali uzakoniti istospolne poroke in posvojitve otrok
temveč, da je potrebno urediti samo področje dedovanja. Gre za pravo manipulacijo na področju človekovih
pravic, kjer aktivisti, mediji in celo nekatera strokovna
zdruţenja organizirano »prepričujejo« drţavljane o nujnosti takšnega zakonika.
Istočasno pa neposredno oz. posredno zagovarjajo kontroverzno stališče, da je potrebno pravice nekaterih
interesnih skupin (v tem primeru istospolnih) privilegirati in postaviti nad naravno pravico vsakega otroka, da
ima očeta in mamo.
VEČ NA 24KUL.SI ali ISKRENI.NET

SLOMŠKOVO LETO
Smo sredi Slomškovega leta. Vabimo vas, da se 17. marca ob 10. uri udeleţite romanja na Slomškov grob.
JANEZ BREZ GLAVE
Gregor Čušin se ţe skoraj tradicionalno vrača v postnem
času v Maribor. Tokrat z najnovejšim avtorskim izdelkom. Janez brez glave je "peta Čušinova predstava, ki
gledalce vabi k razmišljanju o aktualnih druţbenih in
cerkvenih temah, odpira vprašanja, vabi k zavzemanju
stališč, hkrati pa zabava, provocira, jezi, draţi, spravlja
v smeh in jok. In nenazadnje: pomirja z molitvijo."
Z njo se bo predstavil v torek, 6. marca 2012, ob
19.30 v Slomškovi dvorani (Slomškov trg 20).
ROMANJE V MEĐUGORJE
Po poizvedovanju v naši ţupniji glede romanja v
MeĎugorje konec junija, sem videl, da se nas ne bi zbralo za pol avtobusa, zato ta moţnost odpade. Pojavila pa
se je moţnost romanja v MeĎugorje od pon. 16. zgodaj
zjutraj do srede 18. aprila zvečer. Šli bi z g. Karlom Drofenikom iz Spodnje Polskave.
Cena je prav tako 110 € za
penzion in prevoz. Kdor bi se
rad pridruţil naj javi do 15.
marca in naj prinese predujem
50€. Zaenkrat je za to moţnost
dovolj prostora in upamo, da se
bo nabralo dovolj romarjev.

