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Prag večnosti so prestopili: 

Vinko Črešnar (87), Kettejeva 15; Petar Đurašović (81),  

Ul. Frana Kovačiča 5; Marija Urekar (89), C. proletarskih 

brigad 65; Ida Caf (65),Teslova 4. 

V nedeljo, 7. oktobra, nas bo tradicionalna romarska 

pot popeljala na Ptujsko goro. Nazaj grede se bomo 

ustavili na Prihovi. 

Odhod bo ob 13:30 izpred cerkve. 

Prihod bo okoli 19:00. 

Prispevek za prevoz je 6 €.  

Prijavite se v zakristiji. 

 

V ponedeljek 8. in torek 9. oktobra, ob 18.30, si bomo v 

učilnici ogledali film Marijina Zemlja. Vabljeni! 

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 
 Ela Kupčič, Kardeljeva 81; Ana Hercog, Focheva 36. 

ROMANJE NA PTUJSKO GORO 

BIBLIČNE SKUPINE 

Pri Don Bosku vsak 1. in 3. torek ob 19h. Vodi Tone Ciglar. 

Pri Sv. Magdaleni, vsak pon., ob 19h, vodi p. F. Zupančič. 

Pri frančiškanih, vsak torek ob 10h, vodi p. Benedikt. 
 

KATEHUMENAT 

V stolnici, vsak torek, ob 20h, od 9. oktobra dalje. 
 

SLAVLJENJE DRUŽIN, vsako 2. ned., ob 16h pri Don Bosku. 

VERA IN LUČ, vsako 2. ned., ob 15h pri Sv. Magdaleni. 

 

                   

Oktober 2018 

Kakor je namreč telo eno 

in ima veliko delov, vsi 

telesni deli pa so eno telo, 

čeprav jih je veliko, tako 

je tudi Kristus. V enem 

Duhu smo bili namreč mi 

vsi krščeni v eno telo, naj 

bomo Judje ali Grki, sužnji 

ali svobodni, in vsi smo pili 

enega Duha. Tudi telo 

namreč ni sestavljeno iz 

enega telesnega dela, 

ampak iz več delov… Tako 

pa je Bog vse posamezne 

telesne dele razpostavil po 

telesu, kakor je hotel. Ko 

bi bilo vse skupaj en sam 

telesni del, kje bi bilo telo? 

Tako pa je veliko delov, 

telo pa je eno… Če en del 

trpi, trpijo z njim vsi deli, 

če en del je v časti, se z 

njim veselijo vsi. (1Kor 12) 

Eno srce ena duša 2018/2019 

Pastoralno leto posvečeno povezanosti in 
sodelovanju v župniji. 
Cerkev mora biti prostor svobodno 
podarjenega usmiljenja, kjer se lahko vsi 
čutijo ljubljene in sprejete, kjer morejo 
izkusiti odpuščanje in začutiti spodbudo 
ter živeti v skladu z evangelijem.  
(Papež Frančišek). 
Prva krščanska občestva so bila za poga-
ne privlačna prav zaradi medsebojne lju-
bezni in sloge, ki sta vladali med njihovi-
mi člani, zaradi česar so njihovi sodobniki 
govorili: »Poglejte, kako se ljubijo med 
seboj!« Župnija ni najprej ustanova 
ampak »gostoljuben družinski dom« in 
»občestvo vernih«, ki ga oblikujejo duho-
vnik in laiki v medsebojnem podpiranju 
in sodelovanju. 

http://www.svetoresnjetelo.si


Cerkev je po posvetitvi ali blagoslovitvi izločena iz sveta, je svet 
kraj, košček nebes na zemlji, kakor poje vstopni spev posvetilne sv. 
maše: "Resnično tu ni nič drugega ko hiša božja in nebeška vrata. 
Imenuje se božji dom. Kako ljub je tvoj dom, Gospod nebesnih čet! 
Moja duša hrepeni in koprni po Gospodovih dvorih." 
Kako pomembno je, da bo nova cerkev blagoslovljena ravno v osmini 
praznika Vseh svetnikov, ko naše misli tako pogosto poromajo v ve-
čnost in ko želimo našim dragim rajnim večni mir v nebesih. 
Na zemlji vlada stalen nemir, prepiri in sovraštvo, poboji in vojne. 
Ali res ni na zemlji prostorčka, kjer bi upehano človeško srce našlo 
mir in tolažbo?  
Vendar je - v cerkvi. 
Hodil si morda po tujih krajih, med tujimi ljudmi v mestnem trušču. 
Utrujen si zavil proti cerkvi. Težka vrata so se zaprla za teboj, tam 
od oltarja te je pozdravljala rdeča lučka. In ko si se v njenem svitu 
vrgel na kolena si začutil v duši blaženi mir, kakor ga svet ne more 
dati. 
Povejte mi, ali poznate še kak drug kraj, kjer bi se posušilo toliko 
solz, kakor v cerkvi, kjer bi se umirilo in potolažilo toliko žalostnih 
in potrtih? In če tudi Bog ne odvzame vedno bremena, pa vlije v dušo 
vsaj novih moči za prenašanje življenjskih križev.  
Kako primerno: nad vsakim vhodom v novo cerkev je velik križ. To 
je tvoj življenjski križ, s katerim obložen prihajaš v cerkev: morda 
je uboštvo, bolehnost, zaničevanje, strastna narava, nesrečen 
zakon, križ z otroki.  Bog ti ga ne odvzame vedno, čeprav ga prosiš, 
ker boš v večnosti nekoč spoznal, da je bil prav ta vdano prenašani 
križ tvoj nebeški ključ. Druge poti v nebesa ni, kot ti pridigujejo 
leseni križi nad vhodom v cerkev. Skozi trpljenje gre pot v življenje.  
Osmeri stebri ob vhodu v cerkev nas spominjajo na osmero blagrov, 
ki kažejo pravo pot v nebesa. 
Ali ste že kdaj premišljevali kakšen pomen ima v družini družinska 
miza? Okrog nje se zbira družina k obedu, molitvi. Isto vlogo ima v 
hiši božji oltar. Oltarna miza je spomin na ono mizo v dvorani zad-
nje večerje, kjer je opravil najvišji duhovnik Jezus Kristus svojo prvo 
nekrvavo daritev. 

80 LETNICA  CERKVE "Ljubite se med seboj", je oporoka božjega Sina ta večer člove-
štvu, ko odhaja, da z daritvijo svojega življenja izpriča največjo 
ljubezen do nas. Za vse je Jezus prelil svojo Rešnjo Kri, zato smo 
vsi njegovi bratje in sestre. V cerkvi prenehajo vse družbene razli-
ke. V novi cerkvi bo oltarna miza res pravo središče, vsem vidno. 
Od tu se bo razlivala Jezusova Rešnja Kri v duše zbranih vernikov 
in jih ogrevala za pravo krščansko ljubezen.  
O, da bi ta topla cerkev, ki bo znotraj vsa rdeča kakor bi bila obli-
ta s tisto vročo Jezusovo Krvjo, kmalu postala skupni dom vnete 
cerkvene občine v delavskem predmestju! 
Evharistično himno bi smeli za to evharističnemu Kralju posvečeno 
cerkev spremeniti takole: 
"Kristus kraljuj! 
 Kristus zmaguj! 
 V hostiji sveti 
 tu nas združuj!" 
 
(vir: Nedelja, Tednik za versko živ-
ljenje, Maribor, dne  6. novembra, 
leto 10. št. 45, str. 707-708). 

OD 7. DO 14. OKTOBRA BO TEDEN ZA ŽIVLJENJE. 

10. OKTOBRA, OB 18.30 BO V STOLNICI SV. MAŠA OB 

ZAČETKU NOVEGA AKADEMSKEGA LETA. 

UVODNA SKAVTSKA MAŠA BO V SOBOTO, 13. OKTO-

BRA OB 9.30 NA TEZNEM.  

VABIMO v zakonsko skupino, kjer smo zakonci z izkušnjo 

neplodnosti. Dobivamo se enkrat mesečno pri frančiškanih v 

Mariboru. Z nami je duhovnik, pater Franc Kovše. Več info.:  

neplodnost.najinarodovitnost@gmail.com ALI 070 174 042 

mailto:neplodnost.najinarodovitnost@gmail.com

