ŢUPNIJSKA OBVESTILA


V nedeljo, 6. maja, ob 15.15 bo v Alojzijevi cerkvi
molitev za duhovne poklice. Ob 16. uri bo nadškof Turnšek daroval sveto mašo.



V nedeljo, 13. maja, po večerni maši bo seja ŢPS.



Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo 20. maja ob 10. uri.



V nedeljo, 20. maja, ob 15. uri bo v naši cerkvi revija
cerkvenih pevskih zborov. Lepo vabljeni!



V nedeljo, 27. maja, so k maši ob 10. uri še posebno
vabljeni bolni in ostareli iz naše ţupnije.

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE
V krščansko občestvo so bili sprejeti: Samuel Luca
Bridges, C. v Rošpoh 45, Jan Černej, Ul. heroja Zidanška
16, Naja Brodej, Celjska 12.
V večnost so odšli:
Ivan Vindiš 61, Ul. Pariške komune 16a, Mira Časl 63,
Šarhova 7, Vili Serban 69, Pregljeva 19, Antonija Škerbinc 88, Radvanjska 75, Nevenka Jelenc 38, Rapočeva
18, Mihael Krevalder 94, Maistrova 15, Sonja Hozjan 63,
Vičava 66, Martin Štekovič 61, Metelkova 7, Majda Filipič
63, Kardeljeva 57.
Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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Rodila sem se v učiteljski druţini
kot mlajša od dveh hčera. Obiskovanje šmarnic se mi je kot
otroku zdelo nekaj lepega,
romantičnega, a zaradi maminega učiteljevanja takrat nedosegljivega. Potem sem odrasla, se
izšolala, poiskala svojo pot. Zdaj
sem z velikim veseljem ţena
Bogdanu in mama štirim otrokom
v starosti od 2 do 16 let. Obiskovanje šmarnic je postalo samoumevno in veliko majskih večerov
smo kot druţina skupaj preţiveli
v cerkvi, ob koncu

svete maše na cerkvenem trgu
in pred spanjem ob Marijinih
oltarčkih. Marijo imam iskreno
rada. Predstavlja mi vzor, kako
biti ljubeča ţena in mama. Uči
me, da materinstvo ni nekaj,
kar je namenjeno le mojim lastnim otrokom. Tudi sama sem
mama v podobni druţini, kot jo
bomo srečevali v letošnjem
šmarničnem branju, zato mi je
druţinsko ţivljenje s štirimi
otroki zelo dobro poznano.
Trudim se, da čim bolj spoznavam razmišljanje, veselje in
ţalost svojih otrok. Prav vsaka
od zgodb ima vsaj nekaj resničnega ozadja.
Iz knjige letošnjih šmarnic za
otroke, Mateja Kropec Šega

Šmarnice za otroke
bodo od ponedeljka do
četrtka ob 19. uri. Ob
lepem vremenu bo po
šmarnicah igra na
travniku.

PRAZNOVANJE OBLETNIC POROKE
V času, ko je druţina vedno bolj na preizkušnji in je poroka
romantična tradicija, smo se v ţupniji Svetega rešnjega telesa
srečali poročeni pari, ki v letu 2012 praznujemo katero od okroglih obletnic. Takih parov, ki smo se odločili skupno ţivljenje
nadaljevati z boţjim blagoslovom in praznovanje olepšati s ponovnim blagoslovom, nas je v bilo dvaindvajset. Par z najkrajšim staţem je praznoval peto obletnico, najzrelejši pa šestdeseto.
Praznovali smo s sveto mašo ob deseti uri in gospod ţupnik, Franček Bertolini, ki je mašo daroval, nas je posebej nagovoril. V svojem imenu in imenu ţupnijske skupnosti nam je čestital za vztrajanje, saj, kot je poudaril, v zakonu nikoli ne gre vse povsem
gladko. S ponovitvijo poročne obljube smo si zakonci ponovno
obljubili ljubezen in zvestobo in skupaj molili za blagoslov tudi v
bodoče. Prosili smo za vse zakonce, prav tako smo se v prošnjah
spomnili tistih, ki bi si ţeleli ustvariti druţino, pa jim ni bilo dano
zaţiveti v ljubeči zvezi.

Po maši smo se skupaj s sorodniki in prijatelji iz ţupnije druţili
ob pesmi in sproščenem pogovoru. Čeprav se v cerkvi srečujemo
ob nedeljskih mašah, pa se v pogovor le redko zapletemo. Tokrat
smo si obljubili, da se bomo še srečali. Danica Ozvaldič
Včasih te izgubim
za mnogimi drobnimi težavami,
za sencami neizrečenih besed,
za kupom nedokončanega dela,
za svojimi pričakovanji o popolnosti,
za obrazi najinih otrok,
za bremeni,
ki mi kradejo spanec,
a nikoli poguma.
Včasih pozabim kakšen blagoslov je,
da te imam. D.O.
MOLITEV ZA SLOVENIJO
Veleposlanica RS pri Svetem sedeţu, gospa Maja Lovrenčič Svetek
nas je obvestila, da bodo v okviru projekta Milijon vrtnic za ves
svet na Filipinih 10. maja letos molili za Slovenijo. Škofje se bodo
filipinski in slovenski veleposlanici zahvalili za posredovano pobudo za molitev, ki se ji bomo pridruţili tudi v Sloveniji.
OBNOVA OKEN UČILNIC ZA VEROUK
V poletnih mesecih načrtujemo zamenjavo dotrajanih oken veroučilnic. Z novimi okni ţelimo zmanjšati stroške ogrevanja, ki so v
zadnjem letu zaradi cen kurilnega olja narasli. Zato vas vabimo,
da pri vhodu v cerkev vzamete kuverte in v prihodnjih mesecih
po svojih močeh prispevate za obnovo naših skupnih prostorov.
Ţe v naprej se vam iskreno zahvaljujemo! Ţupnik in sodelavci.

