Srečanje v naši cerkvi






V nedeljo, 29. septembra, bo v naši
cerkvi mesečno srečanje Katoliške
karizmatične prenove.
Ob 15. uri bo molitev pred Ehvarističnim Jezusom
Ob 16. uri bo nagovor župnika Cirila
Čuša, Blagor čistim v srcu.
Ob 18. uri bo sveta maša
V krščansko občestvo so bili sprejeti:
Nai Premzl, Radvanjska ulica; Sven Ščerbič,
Delavska; Tian Topolovec, Laporje; Maksimilian
Papeš, Borova vas; Belen Luque Knechtl, Žolgarjeva; Lara Škrinjarič, Cesta proletarskih brigad.

Sveti zakon so sklenili:

Mahorič Bogdan in Andreja Klobasa, Kettejeva ulica.
Topolovec Smiljan in Pintar Vanesa, Laporje.
Černe Klemen in Kasal Liza Ana, Delavska ulica.

Prag večnosti so prestopili:
Bojana Gašparac (70) Potrčeva; Stanko Kokol (85) Moše
Pijade; Marija Kološa (86) Regentova; Gabrijela Korošec
(90) Koresova; Franci Hercog (65) Prušnikova; Štefan
Herženjeak (71) D. Počehova; Marija Krese (90) Zelena
ulica; Alojzija Veber (89) Fankolovska; Otmar Perko (86)
C. zmage, Terezija Strašek (95) Kollarjeva 5, Jože Seifried (88) Frankolovska, Milan Štiftar (94) Rapočeva .
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

Dekanijski misijon
od 4. septembra
do 25. decembra
V času misijona nas spremlja poseben misijonski list, ki izhaja vsaka dva tedna in ga prosim
vzemite ter nesite tudi drugim.
»Misijon je priložnost, da odkrijem lepoto krščanskega občestva, kjer najdem oporo in spodbudo v hoji za Kristusom. To velja za otroke,
mlade, samske, poročene, vdovce, ločene, starejše…
Misijon nam želi pomagati, da bi se v hitrem
ritmu življenja ustavili in poslušali. Prek Božje
besede prihajamo v stik z Bogom, ki nam želi
spregovoriti in razodeti, da je naš Oče, ki je poslal svojega Sina, da nam pokaže, da nas ljubi in
nas želi skupaj popeljati k lepšemu in polnejšemu življenju. Tega bomo deležni, če si bomo
prizadevali za sinovski in hčerinski odnos z Očetom v moči Svetega Duha. Bog nas čaka! Pogosto slišim kristjane, ko govorijo: Prejel sem vse
zakramente, včasih grem tudi k maši…

A to je tudi vse, kar lahko
povedo. Takšna vera ni
živa. Da je naša vera živa
se moramo nenehno
duhovno hraniti. Cerkveni očetje so to lepo izrazili, ko so poudarjali, da sta
nam za rast vere podarjeni dve mizi: miza Božje
besede in miza Božjega
kruha. Misijon nas želi
pripeljati do teh dveh
miz: Pridite, čakam vas,
obed je pripravljen! Ob
mizi ljudje najbolj začutimo, da smo družina, da
smo med seboj povezani.«
Nadškof Cvikl.

Od nedelje, 29. septembra bo
večerna sveta maša ob 18.00 uri.

Posvetitev cerkve, 23. junija 2019

Posvetitev cerkve v Košakih
V soboto, 28. septembra, ob 10. uri, bo molitev, ob 11. uri slovesna sveta maša z nadškofom Cviklom. Obhajamo 160 let Slomškovega prihoda v Maribor, 20 let Slomškove beatifikacije, 10
let gradnje Slomškove cerkve v Košakih in slovesno posvetitev.

POSTAVITEV RELIKVIJ V OLTAR

Romanje na Ptujsko Goro bo v nedeljo,
6. oktobra. Odhod izpred cerkve ob 13.30.
Povratek okrog 18.00. Prijavite se v pisarni. Prispevek za avtobus je 6 €.

Romanje v Krašić

MAZILJENJE OLTARJA IN KRIŽEV

»Vse vernike mariborske metropolije lepo vabimo na 7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo v soboto, 19. oktobra ob 10. uri v
Krašiću, rojstnem kraju bl. kard. Alojzija Stepinca. Menimo, da je
prav, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in
6o-letnico njegove smrti. Bl. kardinalu Stepincu smo še posebej
hvaležni, ker je na začetku 2. svetovne vojne sprejel 537 duhovnikov-beguncev iz takratne mariborske in ljubljanske škofije, jih
razposlal po župnijah in tako mnoge rešil smrti, trpljenja in preganjanja po taboriščih. Tega ne smemo nikoli pozabiti. «
Odbor za pripravo slovensko - hrvaškega srečanja
Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof, predsednik

Prijave v pisarni, prispevek za avtobus je 15€. Obiskali bomo tudi
Zagreb. Informacije o uri odhoda in prihoda še dobite.

PROCESIJA IN ZAKLJUČNI BLAGOSLOV

Hvala vsem za pomoč in dobro voljo

