PTUJSKOGORSKO ROMANJE - 1. oktober
V nedeljo, 1. oktobra, nas bo tradicionalna
romarska pot popeljala na Ptujsko goro.
Nazaj grede se bomo ustavili pri sv. Urbanu v
Destrniku.
Odhod: ob 13:30 izpred cerkve
Prihod: okoli 19:00
Prispevek za prevoz: 6 EUR

Oktober 2017
Skrb za prenos vere iz roda v rod 2017/2018

V SOBOTO, 14. OKTOBRA, bo v Stični vseslovensko obhajanje stoletnice fatimskih prikazovanj, z gosti s Hrvaške in Zamejstva. Sveta maša bo ob 10h.
V SREDO, 1. NOVEMBRA, bodo pri nas sveta
maše ob: 8h, 10h in 18h.

V krščansko občestvo so bili sprejeti:
Evelin Reljić, Antoličičeva 8; Vanessa Eva Grobotek, Brezje, Ana Demirović, Ferkova 15; Kevin Pivec, Bolfenška 5;
Lina Košar, Ghegova 5; Lara Falež, (Kettejeva); Pia Kotnik,
Preradovičeva 17b; Antoni Bednjički, Kardeljeva 73.

Zakrament svetega zakona so sklenili:
Andrej Brumec iz naše župnije in Marjeta Matijević iz Radvanja
Boštjan Radeljić iz naše župnije in Melita Bizjak iz Primorske.

Prag večnosti so prestopili:
Marija Podjavoršek (88) Regentova 10; Terezija Vilčnik (81)
Rapočeva 18; Nežka Dovnik (91) Kardeljeva 57; Dragica Lačen
(93) Aškerčeva 18; Monika Samea (75) Lackova 41.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

V družini, ki raste iz vere, skupaj molimo, obiskujemo sveto mašo,
praznujemo krščanske praznike ter živimo
Božjo ljubezen s tem, da…

Se pogovarjamo in poslušamo

Potrjujemo v dobrem in podpiramo drug
drugega;

Si zaupamo;

Odpuščamo in prosimo za odpuščanje;

Izražamo svojo hvaležnost;

Spodbujamo skupni čas za mizo in pogovor;

Gojimo smisel za igro in humor;

Spodbujamo čut za delitev odgovornosti;

Učimo, kaj je prav in kaj narobe;

Učimo spoštovati druge;

Spoštujemo zasebnost drug drugega;

Skupaj preživljamo prosti čas;

Priznavamo svoje probleme in iščemo
pomoč

MOLITEV
Rožni venec molimo pol ure pred vsako sveto mašo.
Vsak dan je po večerni sveti maši možnost češčenja
pred Najsvetejšim oltarnim zakramentom do 20h.
Takšna molitev odpade, če je v cerkvi ob isti uri drugo
molitveno srečanje.
Biblična skupina bo vsak 2. ponedeljek v mesecu po
večerni sveti maši.
Ura krščanske meditacije bo vsak 3. ponedeljek v
mesecu po večerni sveti maši.
Blagoslov z Najsvetejšim je vsak četrtek na koncu
večerne svete maše.
Vsak petek ob 14:30 je v cerkvi molitev križevega pota
in rožnega venca božjega usmiljenja. Uro pred sveto
mašo je molitev pred Najsvetejšim oltarnim zakramentom.
V NEDELJO, 10. SEPTEMBRA, SMO SE BOGU ZAHVALILI
ZA 50 LET DELOVANJA G. ŽERDINA V NAŠI ŽUPNIJI

Marija je v središču krščanske duhovnosti. V
odrešenju ne stoji ob strani, ampak dejavno
sodeluje pri delu odrešenja. Od vsega začetka je
poslušna Bogu in se mu v vsem izroča. To je
temelj marijanske duhovnosti.
Zato bližina Marije ni samo občutek, ki ga dobimo, ko priromamo v svetišče. To je srečanje z
Božjo dobroto v najpristnejši obliki. Marijinega
oltarja ne obiskujemo zaradi prijetnega počutja,
temveč zato, ker bi tudi mi kot Marija radi živeli
v srcu Cerkve, ob Jezusu Kristusu.
Že prva stoletja so izpostavila vlogo deviške
Božje Matere v veri. To ni bila samo razprava, temveč predvsem
spoznavanje, da je vsak kristjan povezan z Marijo. Marija je
BOGORODICA, tista, ki ne vstopa v odrešenje slučajno, ampak
je v evangeliju kot eden izmed temeljev vere.
Sveti Ciprijan pravi: “Nihče ne more imeti Boga za Očeta, če
nima Cerkve za Mater”. Koliko bolj velja, da je z ljubeznijo do
Boga povezana tudi ljubezen do deviške Božje Matere Marije!
V petek, 6. oktobra, ob 19.15, se bo v sosednji župniji začel tečaj
ALFA. Tečaj je priložnost za vsakogar, da išče odgovore na življenjska vprašanja. Je sproščen, prijateljski in neobvezujoč. Je kratka in praktična predstavitev krščanstva, ki poteka v prijetnem
vzdušju. Za več
informacij poglej na:
www.alfatecaj.si
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