ROMANJE NA PTUJSKO GORO
V nedeljo, 11. oktobra, nas bo
tradicionalna romarska pot
popeljala na Ptujsko goro.
Odhod bo ob 13:30 izpred cerkve. Prihod bo okoli 17:30.
Prispevek za prevoz je 8 €.
Prijavite se v zakristiji.
»Tedaj je Jezus rekel: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase
moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu
ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj
jarem je prijeten in moje breme je lahko.« MT 11, 25.30.
SLAVLJENJE DRUŽIN, vsako 2. ned., ob 16h pri Don Bosku.
V krščansko občestvo sta bila sprejeta:
Triton—Tomaž Schlauer Zupančič iz Smetanove ulice in
Mila—Marija Rumež iz Bistrice ob Dravi.
Prag večnosti so prestopili:
Jožef Zorec (80), C. proletarskih brigad; Oskar Gorup
(68) Endlicherjeva ul.; Ilonka Černej (66), Beograjska
ul.; Ljudmila Helbl (89) Regentova ul.; Marija Humski (95) Ul. Heroja Zidanška; Jožefa Nerat (90), C.
prol. Brigad; Karl Grandošek (77), Cesta zmage;
Marjan Pregl (89), Radvanjska c.; Marija Panič (87),
Dalmatinska ul.; Ana Brišnik (88), Betnavska ul.;
Jože Mom (81), Ljubljanska c.
Župnijski dom: Radvanjska cesta 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

Oktober 2020
MESEC ROŽNEGA VENCA
Oktober je, prav tako kot maj,
posvečen naši nebeški Materi Mariji: Turkom postavili po robu,
v maju njej na čast nabiramo šmarni- vse verne ljudi pa je proce – duhovne šopke, v oktobru pa ji sil, naj z molitvijo rožnepletemo vence iz 'najlepših jesenskih ga venca kličejo pomoč
rož' – častimo jo z molitvijo rožnega Matere Božje.
venca. Ta pobožnost, ki je postala 7. oktobra 1571 je prišlo
vsakdanja duhovna hrana mnogih lju- do velike pomorske bitke
di, je zrasla iz otroške vere prepros- pri Lepantu, v kateri je
tih src pred približno sedemsto leti. bilo turško ladjevje povPovsod so se je z ljubeznijo oprijeli sem uničeno. Zmago je
verniki vseh slojev in vse je obogati- papež pripisal Marijinemu
la, saj je to čudovita šola življenja s varstvu, zato je nasledKristusom pod Marijinim vodstvom. nje leto določil, naj se v
Že več kot štiristo let obhajamo spomin na ta dogodek 7.
poseben praznik Rožnovenske Matere oktobra obhaja praznik
Božje. Sredi 16. stoletja je namreč 'Marije Zmagovalke'.
krščanski Evropi grozila muslimanska
nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje.
Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji
združili svoje pomorske sile in se
OD ČETRTKA, 1. OKTOBRA ,BODO VEČERNE SVETE MAŠE OB 18.00

2. OKTOBER—ANGELI VARUHI
»To govori Gospod: Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu
in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil.
Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne
upiraj se mu, kajti ne bo odpustil vaše
krivde, ker je moje ime v njem.
Če boš pa rad poslušal njegov glas in
storil vse, kar porečem, bom sovražnik
tvojih sovražnikov in nasprotnik tvojih
nasprotnikov.« (2 Mz 23,20-22)
Romano Guardini je zapisal: »Angel je
najbolj zgodaj ustvarjena Božja stvar.
Njegovo bitje je silna moč. Če se prikaže človeku, se njegova prva beseda glasi: »Ne boj se!« Med Bogom in njim vlada soglasje v tem, da angel
skrbi za to, kar je svetega v človeku, ki mu je izročen od Boga; in
angel čuva to sveto skozi zablodelost, trpljenje in smrt.

ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA—NA STARTU

TEDEN ZA ŽIVLJENJE, 5.—11. oktober
Maja 1987 je v pismu mladim, zbranim iz vse Slovenije na molitvenem dnevu “Za življenje”, nadškof Šuštar zarisal smernice za udejanjanje temeljne odločitve za življenje. Iz teh smernic je nastalo
pet načel, s katerimi je opredeljeno članstvo v Gibanju za življenje:
1. Živim v prepričanju, da je življenje čudovit dar.
2. Zato ga želim razviti v vseh smereh, da bo res življenje v obilju: telesno in duhovno, osebno in občestveno, narodno in mednarodno.
3. Spoštoval/a bom vsako človeško življenje od spočetja do njegovega naravnega zemeljskega konca.
4. Pri mladih bom posebej podpiral/a dozorevanje za tri odločitve: A) da si ne bodo že v mladosti uničili življenja z napačnim izživljanjem, B) da bodo dozoreli za pogumen korak v dobro pripravljen zakon, C) da bodo z veseljem sprejeli tudi kakšnega otroka
več, kot to dopušča črnogledo javno mnenje.
Pripravljen/a sem po svojih močeh vlivati pogum za življenje.
V TEM DUHU BO V SOBOTO, 3. OKTOBRA, V LJUBLJANI, POHOD ZA
ŽIVLJENJE. ZBRALI SE BOMO PRI CERKVI SV. JAKOBA IN SE SPREHODILI DO PREŠERNOVEGA TRGA. Dogodek je prijavljen pristojnim
organom. Poskrbljeno bo za spoštovanje varnostnih ukrepov. Več
o dogodku najdete na spletu, kjer se lahko tudi prijavite.

MISIJONSKA NEDELJA, 18. OKTOBRA
Misijonski rožni venec je sestavljen iz petih barv – vsaka desetka
je druge barve in prestavlja določeno celino, za katero molimo.
Od ponedeljka do petka zmolimo vsak dan po eno desetko in jo
namenimo za ljudi in misijonarje v tistem delu sveta.
Ponedeljek – zelena barva desetke – molimo za Afriko
Torek – rdeča barva desetke – molimo za Ameriko
Sreda – bela barva desetke – molimo za Evropo
Četrtek – modra barva desetke – molimo za Avstralijo in Oceanijo
Petek – rumena barva desetke – molimo za Azijo

