Vsak ponedeljek, po večerni sveti maši, so v
naši učilnici delavnice molitve in življenja, ki
jih vodi Anja Zeme.
POSTNA PREDAVANJA PRI FRANČIŠKANIH OB
SOBOTAH OB 17H.





11. marca, p. B. Cestnik: Premik k družini v družbi in cerkvi
18. marca, p. dr. Viktor Papež: Družina in odsotnost očeta
25. marca, zakonca Kociper: Pot iz vražjega dialoga v družini
1. aprila, Marinka Černetič: Čuječnost v vsakdanjiku družine

PRIPRAVA NA ZAKON PRI FRANČIŠKANIH BO 10. IN 11. MARCA
Srečanje moške skupine bo v sosednji župniji Sv. Jožefa, v petek,
10. marca ob 20h. Za več informacij pokliči župnika Bertolinija.

V SOBOTO, 25. MARCA, NA PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA, BOSTA SVETI MAŠI OB 8h IN OB 18h.


V NEDELJO, 26. MARCA BO SPREMEMBA URE NA POLETNI
ČAS; VEČERNE SVETE MAŠE BODO OB 19h.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO V SOBOTO, 1. IN NEDELJO 2. APRILA OB 19h.
V krščansko občestvo je bila sprejeta:
Erika Ščerbič, Delavska 10.

Prag večnosti so prestopili:
Herman Čorko (75) Radvanjska 92, Branko Ščerbič (88)
Delavska 10, Branko Kosi (54) Focheva 13, Janko Kniplič (85) Regentova 10, Rudi Turk (74) Kettejeva 8, Slavko Potočnik (83) Prušnikova 12.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

Marec 2017
Zadnji februarski dan je bil v znamenju pustnega rajanja. Naslednjega dne, na
pepelnično sredo, smo vstopili v 40 - dnevno
POSTNO OBDOBJE – obdobje telesnega, zlasti
pa duhovnega oz. duševnega očiščevanja.
Ljudje, ki ne poznajo pravilnega pomena postnega
čas, mislijo, da je to eno izmed najbolj neprijetnih
obdobij leta, ker je povezano zgolj z nekakšnimi
odpovedmi, prepovedmi oz. žrtvovanji.
Dejansko pa je postni čas eden izmed duševno najbolj prijetnih, saj se lahko v njem s pomočjo
MOLITVE oz. PREMIŠLJEVANJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA v luči KRIŽEVEGA
POTA poglobimo vase in se duhovno, posledično
pa tudi dejansko očistimo vseh tistih (nepotrebnih)
navad, ki nas obremenjujejo oz. nam grenijo življenje.

Izraelci so 40 let
potovali po puščavi,
preden so prišli v
obljubljeno deželo;
Mojzes je na gori
Sinaj, kjer je prejel 10
Božjih zapovedi, preživel kar 40 dni;
preden je Jezus začel
javno delovati, je za
40 dni odšel v puščavo.

Kaj resnično potrebujemo v našem življenju?
Kje bomo postavili mejo med »dobrinami«, ki
pripomorejo k dvigu kakovosti našega življenja in »razvadami«, ki nas vodijo v pot suženjstva in oddaljevanja od Boga?

Na pepelnično sredo so
Tomaž, Rok, Klara, Sofija,
Lana in Ana opravili prvo
spoved.

Vsako leto na prvo postno nedeljo poslušamo pri sveti maši evangelij, ki
nam razodene, kako je hudi duh skušal tudi Jezusa oddaljiti od Očeta
(Mt 4, 1-11).
Če se je Jezus Kristus moral soočiti s skušnjavami hudega duha, se bo
moral z njimi soočiti tudi vsak, ki hodi za Jezusom. Kdor si prizadeva za
dobro, bo prej ali slej doživel nasprotovanje, duhovni boj in skušnjave.
Kako je postni čas pomemben v boju proti zlu
(hudiču), nam lahko pomagata tudi knjigi enega
najbolj
priznanih
rimskih
eksorcistov
(izganjalcev hudiča), p. Amortha, ki ju je v slovenski jezik prevedel mag. F. Bertolini.
»Močnejši od zla« in »Bog, lepši od hudiča«, nam
lepo razkrije (skrivnostno) delovanje hudiča v
sodobnem svetu in s tem tudi v življenju človeka.
Po besedah p. Amortha se danes premalo govori o
hudiču (o grehu). V današnji, tako imenovani
moderni oz. napredni družbi se želi greh predstaviti
celo kot nekaj povsem normalnega in sprejemljivega. Ustvaril se je celo mehanizem, ki diskreditira
človeka, ki nasprotuje takšni moderni družbeni
kulturi.
Takšno »napredno« razmišljanje pa človeka oddaljuje od Boga in na dolgi rok popolnoma sesuje ne
le posameznika, ampak tudi njegovo družino, posledično pa tudi družbo kot celoto.
Vsi pa vemo, da je »oglaševanje« užitka (v obliki
prekomernega uživanja alkohola, prekomerne uporabe televizije, mobitela, interneta, nezvestobe,
ipd.), individualizma (»misli samo na samega sebe
in ne brigaj se za drugega«) in podobnih sodobnih
»razvedril« popolnoma v nasprotju z Jezusovim
naukom o medsebojni ljubezni!

Vsako zlo se premaga z vero v Kristusa!

Teden družine bo med
nedeljo, 19., in soboto,
25. marca. Letos želimo ob
prazniku zavetnika družin
izpostaviti pomen mož in očetov. Na Jožefovo bomo imeli
blagoslov vseh mož. Očete
prosimo, naj se v tednu družine
potrudijo, da poskrbijo za družinsko molitev v svojem domu.
V soboto, 18. marca, po večerni sveti maši, bo za moške ob
19h ogled filma: Pogumni.
JOŽEF, čigar ime je hebrejskega
izvora in pomeni »Bog naj doda potomstvo«, je bil torej VARUH IN
HRANITELJ SVETE NAZAREŠKE DRUŽINE.
Tega preprostega in pravičnega moža je Bog poklical, da z delom
svojih rok z vso skrbnostjo in predanostjo preživlja svojo ženo,
Božjo porodnico, in učlovečenega Božjega Sina, Jezusa, dokler le
-ta ne odraste.
Bog je torej želel, da Njegov Sin velja v očeh ljudi samo za revnega
tesarjevega sina Jožefa, ki je nato postal njegov vajenec in pomočnik
ter končno tudi Jožefov sodelavec. Božji Sin je tako postal sodelavec
pri neugodnem, utrujajočem, (človeško gledano) zelo pustem ročnem
delu. S tem Bog vsakega od nas spominja, da je tudi opravljanje takšnega dela Boga vredno delo.
Najbolj pomembno je, da izvršujemo delo, s katerim izvršujemo
načrt, ki ga je Bog pripravil za vsakega od nas, in da se pri tem ne
počutimo povišane ali ponižane. Zgolj če delamo z Bogom, lahko sodelujemo pri graditvi poštenega sveta – sveta, danega od našega Stvarnika!
MATERAM SE BOMO ZA DAR ŽIVLJENJA ZAHVALILI V
NEDELJO, 26. MARCA, PRI SVETI MAŠI OB 10h.

