PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK
V nedeljo, 30. aprila, prisrčno vabim vse zakonce, njihove sorodnike
in prijatelje, da se pri sveti maši ob 10:00
Bogu zahvalite za dar partnerskega oz.
družinskega življenja in ga prosite za
Njegov blagoslov in varstvo na nadaljnji
skupni poti! Mašnemu obredu bo sledilo
družabno srečanje s skromno pogostitvijo
na cerkvenem dvorišču.
Naši birmanci so se
udeležili duhovnih vaj,
ki so potekale od petka,
17.03., do nedelje,
19.03..

V krščansko občestvo je bila sprejeta: Kaja Namestnik, Bresternica.
Sveti zakon sta sklenila: Roland Bauer in Maja Ferk, Nemčija.

Prag večnosti so prestopili:
Matilda Kojič (74), Frankolovska 23; Dragica Jakopec (86),
Štrekljeva 68; Matilda Fic (90), Komenskega 9; Jože Bornšek
( 89), C. zmage 21; Boštjan Petrov (47), Puncerjeva 8; Višnja
Težak (85), Igriška 141;
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

Velika noč

( April 2017 )

J

ezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ki se ga spominjamo na cvetno nedeljo, bi lahko na prvi pogled označili kot »začetek konca«. Poglobitev v vse dogodke, ki so
se odvili tekom Velikega tedna, pa razkrije, da se je tega
dne »vse šele začelo«. Kljub temu pa je Jezus vedel, da bo
najpomembnejši dogodek v zgodovini človeštva udejanjil le preko trpljenja, ki ga bo
doživel na križevem potu in na križu. Ne glede na to pa je popolnoma zaupal svojemu Očetu, kar je med molitvijo v vrtu Getsemani izrazil z naslednjimi besedami:
»Aba! Oče, vse ti je mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz
hočem, ampak, kar ti!«.
Svojo zvestobo Očetu pa lahko vsak od nas »preveri« preko postaj križevega pota.
Jezus je namreč na križevem potu na Kalvarijo srečal mnogo obrazov. Sedaj pa vstali Jezus nas sprašuje: »Kateri od
teh obrazov je naš?«. Ali smo kot Pilat, ki ni imel poguma,
da bi šel proti toku, da bi Jezusa oprostil, ampak si je raje
umil roke in gledal proč? Ali pa smo kot Simon iz Cirene,
ki pomaga Jezusu nositi težki križ? Ali smo kot mati Marija, Marija Magdalena in druge žene, ki se niso bale spremljati Jezusa čisto do konca z ljubeznijo?

Duhovnika Bertolini in Žerdin želiva,
da bi Vsak od Vas v veri sprejel svoj križ in z njim pogumno stopal
po Poti Resnice in Življenja s ciljem večnega življenja!
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Veliki četrtek ( 13. april ) - POSTAVITEV EVHARISTIJE
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas.
To delajte v moj spomin.«
Prav tako je po večerji vzel tudi kelih
in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v
moji krvi, ki se preliva za vas.

VELIKA NOČ ( 16. april )
Na SLOVESNI PRAZNIK KRISTUSOVEGA
VSTAJENJA bo
ob 07:30 VSTAJENJSKA oz. VELIKONOČNA PROCESIJA s SVETO MAŠO!
Velikonočni maši z ljudskim petjem pa bosta ob
10:00 in 19:00!

S Teboj smo šli na križev pot, s Teboj, predragi
naš Gospod.
S Teboj naj preko vseh postaj nekoč dosežemo
Tvoj raj.
Na zemlji naša dobra dela se bodo v srcih razcvetela, da mir bi vladal po vsem svetu v čast
Tebi, Duhu in Očetu!

«Lk 22,19-20)

Na VELIKI ČETRTEK bomo ob 19:00 obhajali spomin na sveto,
ZADNJO VEČERJO. Na poseben način bodo v obred vključeni letošnji
prvoobhajanci. Po sveti maši bo sledilo češčenje, prav tako boste takrat
lahko darovali za KARITAS.

Veliki petek ( 14. april ) - KRIŽEV POT - STROGI POST
Na VELIKI PETEK bomo ob 15:00 pričeli s
potekom KRIŽEVEGA POTA pred našo cerkvijo, nato pa bo ob 19:00 sledilo BOGOSLUŽJE VELIKEGA PETKA s češčenjem križa
in svetim obhajilom.

Velika sobota ( 15. april )
Na VELIKO SOBOTO bomo
BLAGOSLOVILI VELIKONOČNA
JEDILA ob 14:00, 15:00, 16:00 in
17:00!
Tega dne bo ob 19:00 obred VELIKONOČNE VIGILIJE (bdenje), s
katerim začnemo VELIKONOČNO
PRAZNOVANJE!

Na VELIKONOČNI PONEDELJEK (17.04.)
bo sveta maša ob 19:00!








Na cvetno nedeljo, 9. 4. ob 16.00 bo v sosednji župniji Don
Boska slavljenje za družine.
V torek, 11.4. med sveto mašo ob 18.30, bo v stolnici škof
Lipovšek imel postni nagovor z naslovom: Velikonočno tridnevje - milostni dnevi.
V sklopu večerov Ne-moč odnosa, bo v sredo, 26.4., ob 19:00
v don Boskovem centru mag. Mojca Belcl Magdič predavala o
problematiki današnje moškosti in ženskosti.
S prvim majem začenjamo večerno šmarnično pobožnost. V
maju ni jutranje maše ob sredah. Maše bodo vsak večer ob 19h.
Sveta birma bo v soboto, 6. maja, ob 10:00 v cerkvi sv. Jožefa
na Studencih.

