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V ponedeljek, 1. novembra, je slovesni praznik vseh
svetih. Svete maše bodo ob 8h in 10h. Pred sveto mašo
bo molitev za pokojne.
V torek 2. novembra je dan
spomina vseh vernih rajnih.
Pred večerno sveto mašo bo
molitev za pokojne.
7. novembra, bo zahvalna nedelja. Darove zemlje za okrasitev oltarja prinesite prosim do
petka, 5. novembra zvečer. Hvala za vaše sodelovanje!
Na 1. adventno nedeljo, 28. novembra, se bo pričelo
novo cerkveno leto. Pri sv. mašah bo blagoslov adventnih
venčkov. Kot vsako leto bodo skavti pripravili adventne
venčke, ki jih lahko vzamete. Veseli bodo vaših darov s katerimi lahko podprete njihovo vzgojno delo za mlade in
otroke.
Prav tako je 1. adventna nedelja tudi nedelja KARITAS.
Celotna nabirka bo namenjena delovanju karitativne
dejavnosti
v
naši župniji.

V krščansko občestvo je bil sprejet:

Amadej Ingolič, Metelkova ulica.

Prag večnosti so prestopili:
Vladimir Pirc (69) Vrbanska c.;
Oto Stamec (77) Gosposvetksa ul.
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, 051 328 924
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PRAZNIK VSEH SVETIH
»Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala
za svojega ženina. In zaslišal sem močan glas, ki je prišel od prestola in
rekel: 'Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni
bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi'« (Raz Z 21,2-3).
Enega najslikovitejših opisov nebes je podal Janez. Pri tem se naslanja
na apokaliptično izročilo, ki se odraža že pri preroku Ezekielu. Vendar
mere in predstave »novega Jeruzalema« neskončno presegajo vsa prejšnja merila in pričakovanja, ker so večnostna in dokončna. Ta Jeruzalem tudi ne potrebuje templja, - kajti »njegovo svetišče je Gospod,
Bog, vladar nad vesoljem, in Jagnje« (21,22). Ne potrebuje ne sonca ne
lune, saj ga razsvetljuje Božje veličastvo in Jagnje (prim. 21,23; 22,5).
Vse mesto bo torej eno samo Božje svetišče, vsi prebivalci mesta bodo
mogli gledati obličje Boga in Jagnjeta (prim 22,7). V tem mestu je prostora za vse, vsi so dobrodošli, saj so njegova vrata vedno in vsem odprta (prim. 21,25), toda kljub tej odprtosti mesta vanj ne bo vstopilo
nič neprimernega, ampak samo tisti, »ki jih ima Jagnje vpisane v knjigo življenja« (21,27).

SINODALNA POT 2021-2023
Papež Frančišek povzema žlahtno pokoncilsko izročilo sinod in sinodalnosti in ga prestavlja na višjo raven. »Prav pot sinodalnosti je
pot, ki jo Bog pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja,« je dejal l.
2015 ob obhajanju 50-letnice instituta škofovske sinode. V tem duhu je sprožil veliko sinodalno dogajanje v vsej Cerkvi, ki se bo začelo oktobral, 2021 na škofijski ravni, nato pa se nadaljevalo na celinski in vesoljni ravni ter sklenilo s sinodalnim zborom 1.2023 v
Rimu. Višjo raven predstavlja predvsem zapoved oz. vodilo, naj
ima vsak katoličan možnost, da govori, in naj Govori odprto. Govori pa naj o svoji veri in
svoji skupnosti, o svojih
upih in strahovih. Spet smo
pri decentraliziranem modelu »od spodaj navzgor«,
modelu, ko Duh govori po
ljudstvu. Velika sinoda, ki
jo je zapovedal papež
Frančišek, se morda zdi
komu velik organizacijski
zalogaj. Takoj je potrebno
reči: sinoda, ki je pred nami, ni velik organizacijski,
temveč velik duhovni in psihološki zalogaj. Vodilo, naj vsak katoličan govori in naj govori odprto, ni tako preprosto, kot se zdi. Stoletja prvenstva klerikov in posvečenih oseb ter drugotnosti laikov so
nas globoko oblikovala in se zasidrala v naše mišljenje, govorico,
odnose. Tu je še občutek, da govoriti in govoriti odprto nima smisla, saj tvoj govor ostane zabeležen tam nekje na robu papirja in
nima vpliva na končne odločitve. Ampak druge poti v teh časih ni
kot se srečati, pogovarjati, se skupaj odločati. »Cerkev in sinoda sta
sinonima,« je zapisal že sv. Janez Zlatousti, kot navaja pripravljalni
dokument za veliko sinodo 2021-2023.

V nedeljo, 24. oktobra, je iz naše cerkve bil
radijski prenos svete maše na valovih Radia
Slovenija 3, Ars in Radio Maribor.
Sveto mašo je vodil župnik Francesco Bertolini, petje je vodila zborovodkinja Helena Štajnmec, na orglah je igral Jože
Vagner, na klavirju pa Jurij Černetič.

