SEPTEMBRSKO ROMANJE
V soboto, 9. septembra, nas bo enodnevna
romarska pot popeljala ob meji z Avstrijo.
Najprej se bomo ustavili v Šentilju, kjer bomo
imeli sveto mašo. Nato bomo prečkali mejo in
si ogledali kraje Lučane, in Wies. V Eibiswaldu bomo imeli kosilo. Od tam bomo šli še do
Sobote/Soboth. Zadnji postanek bo v Radljah
ob Dravi, kjer bomo obiskali novo jezuitsko
skupnost. Odhod bo ob 7h, prihod pa okoli
19h. Znesek kosila in avtobusnega prevoza v
skupni višini 25 € boste ob prijavi poravnali
v zakristiji. OBVEZNO!!!: OSEBNI DOK.

V krščansko občestvo so bili sprejeti:

Aljaž Križmarič, Žolgarjeva 19, Tia Cecelja, Zg. Polskava, Ina Novak, Framska 4, Ema in Mila ArkoDanč, Frankolovska 23, Nikolina Škrban-Čare, Cesta
proletarskih brigad 61, Vita Fugina, Strossmayerjeva
32, Taja Selinšek, Dogoška, Aneta in Lara Fričovsky, Sp. Polskava.
Sveti zakon so sklenili:
Mikluš David in Barbara Senekovič, Radvanje,
Selinšek Denis in Ferlič Maja, Dogoška 116
Prag večnosti so prestopili:
Eda Topič (65) C. prol. brig. 58; Elizabeta Vičman (85) Frana Kovačiča 9; Ivan Kline (74) Pragersko; Marta Marjanovič (83) Ferkova 4;
Marija Sagadin (77) Goriška 6; Rafael Štefanič (81) Kettejeva 13;
Irena Gril (68) Kabajeva 1; Julijana Cvirn (75) Kardeljeva 57; Janez
Krabonja (86) Metelkova 25; Marija Orešič (95) Regentova 10; Valerija Draš
(49) Marmontova 6; Franc Dobaj (75) Dalmatinska 38; Ana Koban (81) C. prol.
Brig. 59; Rudolf Červek (87) Regentova 20; Alojz Kajbič (73) Ferkova 14.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

September 2017
Iz roda v rod 2017/2018
Pastoralno leto, ki je pred nami, bo posvečeno vprašanju prenosa vere. Kako en rod, ki
je vero prejel, ga je vera oblikovala, je vero
živel, lahko prenese ta zaklad naslednjemu
rodu? Živimo v časih, ko prenos vere ni
samoumeven. Smo v času iskanja poti do src
mladih ljudi, ki so preko računalnikov in
telefonov odprta za vse, kar na svetu obstaja.
Za vse dobro in tudi za vse slabo. Tisti, ki se
za mladi rod čutimo odgovorne, slutimo, da
moramo mladim dati notranje vzvode, ki
temeljijo na prijateljskem odnosu z Jezusom
Kristusom, da bodo lahko sredi vsega tega
izobilja informacij lahko izluščili, kaj je tisto
dobro, ki vodi v življenje in kaj je tisto slabo, ki vodi v smrt.
BOŽJE OKOLJE: MOJ OTROK NE HODI V CERKEV

Poleti ste morda šli na kakšno
romanje, duhovne vaje ali
izlet, kjer ste videli in doživeli
stvari, ki so vas še bolj povezale z našim Gospodom in
Odrešenikom. Mogoče ste se
kje seznanili z novimi oblikami oznanjevanja in življenja
krščanskih skupnosti. Vabimo
vas, da pomislite, kaj bi lahko
obogatilo tudi versko življenje
naše župnije. Zanimivo bi bilo
zbrati nekaj takšnih pričevanj
in v dogovoru z župnikom
poiskali priložnost, da bi o tem
pričali ali pa v pisni obliki
posredovali vsemu občestvu.

Ni ga med krščanskimi starši, ki
bi želel, da njegovo otrok postane ateist ali kako drugače odpade od vere. Tudi če
otroci kdaj zapustijo vero svoje družine, jih najpogosteje pripelje nazaj prav njihov občutek, da so starši, kljub kočljivi situaciji z njimi ohranili ljubeč in odprt
odnos. Bližina in molitev. Prepričan sem, da nihče, ki izreče očenaš, ne ostane
brez božjega odgovora. A morda bomo šele po smrti izvedeli, kaj so pomenile
vse tiste dolge ure ali leta molitev. Če otrok odide od Boga, boj za njegovo dušo
ni le naš. Vrnitev je namreč vedno mogoča, tudi pet minut »pred«.

ORATORIJ ZA OTROKE
Tudi letos smo julija imeli dvotedenski oratorij skupaj s sosednjo župnijo
Don Boska. Oratorijska zgodba nam je ob 100 letnici Fatimskih prikazovanj
pomagala bolje spoznati Devico Marijo. Poleg kopanja na Mariborskem otoku, smo obiskali tudi avstrijski motorikpark Gamlitz, in živalski vrt v Zagrebu.
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URA ČEŠČENJA je vsak petek uro pred sveto mašo.
MOLITVENA SKUPINA se zbira vsak petek po maši.
URA KRŠČANSKE MEDITACIJE bo v ponedeljek 18. septembra, od 17.30 do 18.30, v cerkvi. Lepo vabljeni!

ŽPS Naslednja seja župnijskega pastoralnega sveta bo v nede-

BLAGOSLOV PSOV IN DOMAČIH ŽIVALI—16. avgusta
Na god sv. Roka, ki ga je pes hranil, ko je bil bolan, smo pred cerkvijo
imeli blagoslov psov in drugih domačih živali.
Bog je naredil zveri zemlje po njihovih vrstah, živino po njenih vrstah in vso
laznino na zemlji po njenih vrstah. Bog je videl, da je dobro. 1Mz 1,25.

ljo, 3. septembra, po večerni sveti maši. Člani, v zakristiji dvignite knjižico Naše poslanstvo. Prosim, da si v pripravo na sejo
preberete prvo in drugo poglavje.

ZAKONSKA SKUPINA Vsako prvo sredo v mesecu, ob 17h je srečanje zakonske skupine, kateri se lahko pridruži še kakšen par.
Za več informacij pokličite župnika. www.najina-pot.rkc.si

MOŠKA SKUPINA Vsak drugi petek v mesecu, ob 20h, se pri cerkvi Sv.
Jožefa, na Studencih srečuje moška skupina. Skupaj odkrivamo svetopisemski vidik vprašanja, kaj pomeni biti mož. Začnemo 8. septembra. Vabljeni!
Glej tudi: www.moskaduhovnost.si
KATEHETSKA NEDELJA bo 17. septembra. Otroci in starši ste vabljeni k
sveti maši ob 10h. Po sveti maši pa bo srečanje s starši s kratkimi informacijami za veroučno leto in za birmance.

