Prva slovenska krščanska televizija. Če je vaš kabelski ponudnik
Telemach jo običajno najdete na programu 147.
Če še ne morete spremljati programa Exodus TV pokličite vašega posrednika oz. operaterja televizijskih programov. Tisti, ki imate ponudnike, ki še
niso vključili Exodus TV v svojo shemo tv programov (kot npr. SIOL, AMIS in
drugi) jih pokličite ali jim pišite ter prosite za vključitev našega programa v
njihovo programsko shemo.
_________________________________________________________________

HABEMUS PAPAM! FRANČIŠEK
Izvoljen 13. marca 2013
Ne pozabimo ga podpreti s svojo molitvijo.

Delitev hrane Karitas bo v soboto, 13. aprila, ob 9.30.
Sv. birma bo v nedeljo, 12. maja, ob 10. uri.
V nedeljo, 19. maja, ob 10. uri bo maziljenje bolnikov.
Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 26. maja, ob 10. uri.
V večnost je odšel: Miran Frangež (55) Betnavska 69.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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leženci se dogaja osebno v
meni. Iz »vriskanja do neba«
postanem »do smrti obupan«.
In prav nič mi ni treba čakati
na to, da me drugi hočejo pribiti na križ – saj sam najbolje
Človek se trudi, pogosto poln vem, kako to gre.
idealizma in ustvarjalnosti, da Jezus je tako zelo človek, da
bi bilo »več življenja v življen- mu ni prizanešena ta izkušnja
ju«, tvega prvi korak za zače- – in tako zelo je Bog, da iz
tek novega, se izpostavi, se ljubezni do nas ljudi solidarno
popolnoma razdaja. In potem prehodi to pot. Bog, ki prihamu prekrižajo načrte, opusti ja k nam, ki se poda z nami v
svoje sanje zaradi drugih obve- najtemnejšo temo, nas noče
znosti, resničnost ga strezni. pustiti samih, ko se spotakneVhod v Jeruzalem z vsemi ude- mo, ko pademo, ko nas smrt
na videz premaga. To je njegova ljubezen do nas, njegova
– v pravem pomenu besede –
nedosegljiva solidarnost.
Če naj bi bil postni čas šola za
življenje, sodi k njemu tudi
cvetna nedelja, tisti trenutek,
ko se v življenju nenadoma vse
sprevrže iz »Hozana!« v »Križaj
ga!«

Duhovnika Bertolini in Žerdin s sodelavci želimo
vsem obiskovalcem naše
cerkve, da bi bila velik noč
dan veselja in prazniki priložnost za srečanje z Njim,
ki je naše življenje.

VELIKI ČETRTEK
28. marca, ob 18. uri.
Spomin zadnje večerje s katero je Jezus
postavil temelje za to
kar je danes sveta
maša. Takrat je Jezus učencem dal kruh in jim reke: To delajte v moj spomin. Pri maši bodo sodelovali prvoobhajanci. Po
maši bomo še nekaj časa počastili Jezusa in se spominjali njegove stiske v vrtu Getsemani. Pri vhodu v cerkev bo nabiralnik
za darove za Karitas.
VELIKI PETEK, 29.3.,
ob 15. uri križev pot, ki
ga pripravljajo birmanci. Ob 18. uri bogoslužje
velikega petka, češčenje
križa, obhajilo. »Večje ljubezni nima nihče, kot je ta, da kdo
da svoje življenje za svoje prijatelje«. In Jezus je dal življenje
za nas vse, ker nas ljubi.
VELIKA SOBOTA, 30. marca, je dan premišljevanja Jezusovega trpljenja in smrti in dan pričakovanja njegovega vstajenja. Ob 14., 15., 16. in 17. uri bo
blagoslov velikonočnih jedil. Ob
18. uri, bo bogoslužje velikonočne vigilije—bdenja pri katerem
bomo že podoživljali Kristusovo
vstajenje. Božja beseda nas bo
popeljala skozi zgodovino odrešenja do Kristusove smrti in
vstajenja.
VELIKA NOČ, 31.3., ob 7.30,
velikonočna procesija in vstajenjska maša. Ob 10. in 19. uri,
sv. maši z ljudskim petjem.
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 1. aprila, sveta maša ob 19. uri.

Uvajanje v meditacijo
Kako poslušati Boga, če pa je v glavi nešteto misli, želja, domišljijskih podob, spominov? Kako umolkniti ne
samo telesno, temveč tudi duševno? Kako torej sploh
začeti poslušati in priti do notranjega miru? Pridite na
uvajanje v meditacijo. Skupaj bomo prehodili nekaj poti
do globin srca. Skupaj je lažje potovati. Za začetek se
bomo srečali 4 sobote v aprilu, od 17. do 18. ure, v cerkvi (6.-13.-20.-27. aprila). Lepo vabljeni!
Praznovanje obletnic poroke
V nedeljo 21. aprila, ob 10., bo v naši cerkvi praznovanje obletnic poroke. Vsi ki imate okroglo obletnico 5, 10,
15. itd. 50, 55, 60 itd. let poroke, lepo vabljeni. Povabite svoje sorodnike in prijatelje. Po obredu bo slikanje in
kratko družabno srečanje na dvorišču pri cerkvi.
Že nekaj let 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, leta 2012 pa 2220 znamk.
Vsem darovalcem prisrčna hvala!
Na Dominikovem domu na
Pohorju so veroučenci 5
župnij, Sveti Janez Bosko,
Radvanje, Sveti križ, Sveto
Rešnje Telo in Košaki skupaj s kateheti in animatorji
preživeli postne duhovne
vaje z naslovom "Bog me
kliče". Zbralo se nas je
okrog 60, bilo je lepo, poučno in živahno, velika hiša pa je postala celo malo pretesna za vse skupaj.
Je portal poln kvalitetnih vsebin in osebnih izkušenj za vse,
katerih ţivljenje je kakorkoli povezano z druţino in za vse, ki
jih zanima kultura ţivljenja.

