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V nedeljo, 3. oktobra, nas bo tradicionalna romarska
pot popeljala na Ptujsko goro. Odhod bo ob 13:30 izpred cerkve. Prihod bo okoli 18:00. Prispevek za prevoz
je 8 €. Prijavite se v zakristiji.
Na praznik Rožnovenske Matere Božje, v četrtek, 7.
oktobra, bo Radio Ognjišče prenašal molitev rožnih vencev in sveto mašo iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah
med 18.00 in 21.00. Sveto mašo bo daroval nadškof
Marjan Turnšek.
V soboto, 9. oktobra, ob 10.00 bo pri cerkvi na Teznem
začetek skavtskega leta.
V soboto, 16. oktobra, ob 9.30 bo pri Don Bosku začetek
sinodalnega procesa na škofijski ravni. Vabljeni so župniki in 2 iz tajništva župnijskega pastoralnega sveta.
•
Misijonska
nedelja bo 24.
oktobra.
•
Na sliki: župnijski pastoralni svet

Sveti zakon so sklenili:
Sami Numanagić in Stefanie Pintarič iz Ul. Koseskega.

Oktober 2021
MESEC ROŽNEGA VENCA
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V njem se poglabljamo v skrivnost
Božje prisotnosti v našem življenju.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev,
številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Papež Janez Pavel II., je tem delom dodal svetli del rožnega venca. Rožni venec
je molitev ponavljanja, saj kar 50 krat ponovimo molitev zdravamarija. Zdi se,
da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog
zelo osebno spregovori.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec Božjega
usmiljenja in druge.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal
skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo.
Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je svetost.

Urban Cotič in Barbara Hriberšek iz Ul. F. Kovačiča.
Prag večnosti so prestopili:
Marija Godnov (84) Framska ul. 4;
Ljudmila Kokol (89) Ul. Moše Pijade 37;
Herman Veber (78) Ul. Prol. Brigad 60.
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

VSAK VEČER OB 20.00 JE MOLITEV Z DRUŽINAMI PREKO ZOOMA

1. SEPTEMBER—DEKANIJSKI DUHOVNIKI

25. let duhovništva—SANDIJA OSOJNIKA

V sredo, 1. septembra, smo duhovniki mariborske dekanije imeli mesečno srečanje—rekolekcijo. Ker je 26. januarja pogreb župnika Toneta Žerdina potekal še pod strogimi varovalnimi ukrepi in je bilo
število duhovnikov in vernikov omejeno, smo šele sedaj našli pravi
dan, da smo lahko imeli mašo zadušnico, ki so se je lahko udeležili
vsi dekanijski duhovniki. Obred je bil seveda odprt tudi za vernike,
ki so se nam pridružili, da smo se skupaj Bogu zahvalili za vse, kar
nam je dal po pokojnem Tonetu.

Nov župnijski pastoralni svet (ŽPS), seja 17.9.2021
Prvič smo se srečali v novi sestavi, ki je bila izbrana junija 2021 in
potrjena s strani škofa 14.7.2021. Srečanje smo kot po navadi začeli z molitvijo. Nato smo se seznanili z glavnimi smernicami delovanja v letu, ki je pred nami. To je leto sv. Jožefa. Poudarek bo
tudi na iskanju poti do mladih. Oktobra se začne sinoda, ki bo letos
vključevala tudi žps-je. Seznanjeni smo bili tudi s programom
Emavs, za formacijo sodelavcev na župniji. Nato smo prebrali nekaj poudarkov iz statuta ŽPS, ter potrdili tajništvo žps: Miran
Peklar, Danica Ozvaldič, Mira Žveplan Ozvatič. Na dekanijskem pastoralnem svetu nas bo zastopal Bogomil Breznik. Nato smo se pripravili na predstavitev ŽPS-ja oltarnemu občestvu v nedeljo 19.
septembra. Glede na uvedbo pct pogojev smo se zmenili za pomoč
pri preverjanju papirjev ob vhodu v cerkev. Nato smo se seznanili
z župnikovim predlogom, da bi v letu, ki je pred nami bili posebno
pozornost na 3G: GOSTOLJUBNOST - GLASBA - GOVOR.

V nedeljo, 5. septembra
popoldne, smo praznovali
srebrno mašo Sandija Osojnika,
ki je pred 25. leti, 30. junija
1996, v naši cerkvi obhajal
novo mašo.

