JUNIJSKO ROMANJE
V soboto, 16. junija, nas bo enodnevna romarska
pot popeljala na Dolenjsko. Šli bomo v Brestanico,
kjer bomo imeli sveto mašo v Baziliki Lurške
Matere Božje. Tam bomo obiskali tudi grad
Rajhenburg, kjer je več zanimivih razstav med
katerimi tista o trapistih in o slovenskih izgnancih
1941-1945. Od tam bomo šli na kosilo v Rako, kjer
bomo obiskali tudi župnijsko cerkev sv. Lovrenca,
kjer je bila krščena Melania Trump. Nato se bomo
podali še do Bučke in Škocjana. Odhod bo ob 7h,
prihod pa okoli 20h. Znesek muzejskega obiska, kosila in avtobusnega
prevoza v skupni višini 25 € boste poravnali ob prijavi v zakristiji.

V krščansko občestvo so bili sprejeti:
Anej Raškaj, C. zmage 21; Viktoria Papeš, Rapočeva 18.
Sveti zakon sta sklenila: Dejan Rumež in Sara Paulin.

Prag večnosti so prestopili:
Ivana Neškovič (83) Frankolovska 12; Veronika Letnik
(90) Resljeva 3; Jurij Gačnik (76) Betnavska c. 81; Maja
Strnad (84) C. prol. Brig. 51; Marija Rodošek (94) Slokanova 15.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

Marijin mesec - Maj 2018
Zakaj mnogi narodi, kakor tudi naš, častijo Marijo? Zakaj ji zlagajo pesmi in jih prepevajo? Zakaj imajo božje poti in Marijina narodna svetišča? Mater rad imeti je vendar naravno. Če se komu zdi odveč ljubiti
svojo mater, potem je nekaj hudo narobe. Brez matere je pusto in žalostno. Takšna bi bila tudi Cerkev brez Marije, takšna bi bila tudi vera brez
Božje Matere. Ob Mariji postane krščanstvo domače, vse bolj toplo in
življenjsko. Ne bojmo se, da bi nam Jezus zameril, če ljubimo njegovo
mater. Cerkvena zgodovina nam pravi, da so narodi, ki so ohranili Marijino češčenje, ohranili tudi vero v Jezusa Kristusa. Naj nas tudi letos
Marija vodi h Kristusu, k poglobitvi vere in rasti v ljubezni.
Štirideset dni po veliki noči praznujemo Jezusov vnebohod. Spominjamo
se, kako je vstali Kristus pred očmi
svojih učencev odšel v nebo k Očetu.
Tako je tudi nam odprl pot v nebo.
Petdeset dni po veliki noči obhajamo
binkošti. To je praznik prihoda Svetega Duha, ki nam daje velike darove:
dar modrosti, razumnosti, sveta, moči,
vednosti, pobožnosti in strahu Božjega. Predvsem pa v nas budi ljubezen.
Teden po binkoštih praznujemo praznik Svete Trojice. S tem dnem se
končuje velikonočno obdobje.

ZAKONSKI JUBILANTI—30. aprila 2018

PRVO SVETO OBHAJILO—27. maja ob 10:00
Letos bodo prvo sveto obhajilo prejeli: Tor Koprivnikar, Mia Maltarič, Ajda Vrabič in Vid
Vukmanič iz 3. razreda. Alja Plošnik in Luka
Preac iz 4. razreda. Heidi Gartner in Taja
Jevđenić iz 5. razreda.
PRIDI NESKONČNA LJUBEZEN, S SABO PONESEM TE V
ŠOLO, NA IGRIŠČE, DA VEDNO Z MENOJ BOŠ .

SVETO REŠNJE TELO—TELOVO—31. maja ob 19:00
Na ta dan obhajamo prisotnost Jezusa v evharistiji.
OBISK BOGOSLOVCEV—22. APRILA 2018
V nedeljo, 22. aprila, sta v našo župnijo na pastoralno prakso prišla
bogoslovca, Mariborčan Sebastijan Tišler iz 5. letnika in Konjičan
Florjan Ungar iz 2. letnika. V petek sta se pridružila večerni sveti maši
in srečanju molitvene skupine. V soboto sta sodelovala pri vseslovenskem skavtskem romanju. Pomagala sta predvsem na Ptujski Gori pri
sveti maši, ki jo je vodil škof Štumpf. V nedeljo sta sodelovala pri obeh
dopoldanskih svetih mašah v naši cerkvi. Pri mašah sta se kratko predstavila, po mašah so se verniki lahko srečali z njima in ju ob kavi ter
sladoledu, ki sta ju stregla bolje spoznali.

Z nami bo upokojeni ljubljanski nadškof Alojzij Uran. Ob
tej priložnosti bomo praznovali tudi 80 let naše cerkve.

SVETA BIRMA—sobota, 2. junija ob 10:00
Letos bodo k sveti birmi pristopili: Filip Bombek, Lea Bratuša,
Lucija Horvat, Timotej Maučec, Anja Polanič, Luka Topolovec.
Na misel mi prihajajo besede, ki jih je Bog namenil Abrahamu:
»Pojdi iz svoje dežele, od svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v
deželo, ki ti jo pokažem« (1Mz 12,1). Te besede so danes namenjene
tudi vam, saj so besede Očeta, ki vas vabi ‘iti ven’ z namenom, da vas
pošlje proti neznani, a z odnosi varni prihodnosti, saj gre za srečanje, h kateremu vas On spremlja. Vabim vas, da prisluhnete glasu
Boga, ki preko rahlega šepetanja Svetega Duha odmeva v vaših
srcih. Papež Frančišek

