ABRAHAMOV BLAGOSLOV
Ali ste vedeli, da se beseda blagoslov skupaj z izpeljankami v
Svetem pismu pojavlja več kot štiristokrat? To nam lahko daje
misliti. Poglabljanje v te odlomke nam pomaga razumeti, kaj je
Božji blagoslov, kako ga prejeti in kako živeti polnost tega, kar
je Bog namenil svojim otrokom. Najkrajša razlaga bi bila: blagoslov je Božja naklonjenost. Ta pojem v sebi združuje pomene,
kot so: Božja ljubezen, milost, skrb za človeka. Lahko si predstavljamo, kaj bi nekomu pomenila naklonjenost vplivnega človeka.
Koliko več lahko pomeni naklonjenost samega Boga.
Jezusova žrtev na križu ni samo pokrila vseh grehov človeštva, temveč je odprla tudi vrata blagoslova za tiste, ki so v
Kristusu Jezusu.
Abrahamov blagoslov zajema vse tisto, po čemer hrepeni vsako
normalno človeško bitje: Božje prijateljstvo, materialni blagoslov, rodovitnost, zdravje in dolgo življenje.

Naši birmanci so se
v soboto, 10. marca
srečali z birmanci iz
Voličine.

Prag večnosti so prestopili:
Miroslav Žunko (71) Kettejeva 13, Ivana Neškovič (83)
Frankolovska 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

Velika noč - April 2018
TVOJ SMRT OZNANJAMO GOSPOD,
IN TVOJE VSTAJENJE SLAVIMO,
DOKLER NE PRIDEŠ V SLAVI.

Odrešeno človeštvo zdaj prepeva,
ko se v vstajenjskem jutru vse prebuja,
klic zmagoslavni vsepovsod odmeva,
s stvarstvom kliče ALELUJA!
Radujmo, veselimo se, kristjani!
Pozdravlja nas Zveličar: Mir vam bodi!

Nikogar, ki za Tabo zvesto hodi
in z Njo le vate svoj pogled upira,
ne bo vrtel in ne premotil Zlodi,
da bi pregreh bil žrtev in nemira,
saj Ti mu siješ kakor Luč rešenja,
ki pota jasna skoz temo utira.

Po tebi, Kristus, daj nam hrepenenje,
razžari v srcih nam ljubezen čisto,
da bomo vdano tudi vse trpljenje
v zaupanju sprejeli, da je tisto,
kar hočeš Ti, nam v blagoslov res pravi;
zato naj tudi mi želimo isto.
Mati Marija Ti služila je vesela,
bila je žena vere, bolečine; skrivnost je
tvojo, svojo v molk odela,
le Ti poznal srca si vse globine
In tudi nas si dal Ji, da nas vodi,
da duh naš z Njenim dviga se v višine.

Bog, ki vse vidi in vse ve, naj z blagoslovom vrne vse, kar dobrega
storili ste– nam, drugim pač vseeno je, da le dobrota širi se!
V MOLITVI SE VAS SPOMINJAMO HVALEŽNI
ANTON ŽERDIN IN FRANČEK BERTOLINI S SODELAVCI

MOLITVENO SREČANJE—BLAGOSLOV IN PREKLETSTVO
V TOREK OB 17:30, v cerkvi
3. APRILA: Blagoslovi in prekletstva
10. APRILA: Ni prekletstva brez vrzoka
17. APRILA: Iz prekletstva v blagoslov
24. APRILA: Blagoslovi za družinsko življenje

FILM BAKHITA
O sužnji, iz Afrike, ki je v Evropi postala svetnica.
V ponedeljek, 9. aprila ob 17.30 do 18.45, v učilnici. (1. del).

URA KRŠČANSKE MEDITACIJE
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? Vabljeni v ponedeljek, 16. aprila ob 17.30, v cerkvi.

MOŠKA SKUPINA
ima srečanja vsak drugi petek v mesecu, ob 20h, pri cerkvi Sv. Jožefa, na
Studencih. Skupaj odkrivamo svetopisemski vidik moškosti, očetovstva in
njihovega poslanstva v današnjem svetu.. Naslednjič v petek, 13. aprila.

PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK
V nedeljo, 15. aprila, prisrčno vabljeni vsi zakonci, njihovi sorodniki
in prijatelji, 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.

NE POZABIMO! DOBRODELNA AKCIJA KARITAS
V Gramsu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za preko 1.300 oseb, ki pridejo po pomoč
v ambulanto ali pa so deležni nege na domu ter pri popravilu in opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno pomoč
je prejelo 23 družin. V Srbiji Karitas pomaga preko 700
družinam s paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter z
nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje
ljudske kuhinje v Sarajevu za dnevni obrok 150 oseb, pomagamo pri
nakupu materiala in obnovi hiš revnim družinam ter podpiramo izvedbo taborov za otroke ob pomoči mladih prostovoljcev iz Slovenije. V
Makedoniji pa pomagamo 600 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo. Veseli bomo vaše podpore in
pomoči. Več na : karitas.si

RAHELIN VINOGRAD je vikend duhovni program za žene in može,
ki trpijo za posledicami splava. Na tem vikendu boste v spremstvu
neobsojajočih oseb, ki vam bodo pomagale na poti ozdravitve, našli
upanje po splavu. Več na: rahelinvinograd.si.

VEM, KAJ JEM!
Te zanima, kako zdravo se prehranjuješ? Si že kdaj iz embalaže poskušal razbrati, ali je hrana zdrava, pa napisanega nisi razumel?
Pridruži se nam na dvourni delavnici, v sklopu katere bomo skupaj
odkrivali, kaj se skriva v prehrambni embalaži, ter iskali načine, kako v
hrani uživati in hkrati skrbeti za svoje zdravje.
Kdo? Dobrodošli prav vsi, ki vas omenjena tema zanima!
Kdaj? 8. 4. 2018 med 16. in 18. uro.
Kje? Pred cerkvijo na Teznem.

