DECEMBER 2017
PETEK 8.
NEDELJA 24.

PONEDELJEK
25.

8.00 BREZMADEŽNO SPOČETJE
18.00 DEVICE MARIJE
8.00
10.00
21.00
24.00

4. ADVENTNA NEDELJA
4. ADVENTNA NEDELJA
SVETA MAŠA NA SVETI VEČER
POLNOČNICA

8.00
10.00 BOŽIČ
18.00

DRUŽINA
OGNJIŠČE
PRIJATELJ
MISIJONSKA OBZORJA

1,95
2,90
1,95
1,50

MAGNIFICAT

4,90 €

€
€
€
€

101,95 € ZA 52 ŠTEVILK
32 € ZA 12 ŠTEVILK
11,70 € ZA 6 ŠTEVILK
9 € ZA 6 ŠTEVILK
58,80 ZA 12 ŠTEVILK

Don Bosko: BREZ LJUBEZNI NI ZAUPANJA,

BREZ ZAUPANJA PA VZGOJA NI MOGOČA.
Prag večnosti so prestopili:
Alojzija Letina (96) Focheva 48; Marija Štrucl (89) Ferkova;
Jožefina Feiertag (94) Betnavska 63; Nevenka Vindiš Raušl (48)
Frana Kovačiča 11a.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

December 2017
Adventni čas
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, Gospod bo prišel in tisti dan bo velika luč. Prišel bo
veliki prerok, ki bo prenovil Jeruzalem. Bog in človek iz
hiše Davidove sede na prestol in vaše srce se bo veselilo.
Gospodoval bo od morja do morja, po vsej zemlji. V njegovih dneh se bo naselila pravica in miru obilnost. Molili ga
bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila. Rodilo
se nam bo dete, Močni Bog bo njegovo ime. Božična devetdnevnica
Kralja ki prihaja, pridite molimo!

Adventni čas nam daje priložnost, da naredimo prostor za Boga.
Je čas pričakovanja v katerem se sprašujemo: po čem hrepeni moje
srce? Ljudje smo nedokončana
zgodba. Postajamo to kar zremo.
V tednih pred Jezusovim rojstvom so trije modri z vzhoda že
gledali kvišku, zvezdo repatico,
ki jih je vodila do Boga. Tudi mi
v molitvi dvigajmo svoja srca,
saj smo poklicani postati Božji
otroci.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO
V SOBOTO , 16. DECEMBRA IN V
NEDELJO, 17. DECEMBRA OB 18.00

Skrb za prenos vere iz roda v rod 2017/2018

Luč iz Betlehema
bo mogoče dobiti
v nedeljo, 24. decembra.

Za starše je pomembno, da molijo skupaj z otroki. Še pomembnejše je, da otroci odrasle vidijo moliti. Moliti pomeni pogovarjati se z Bogom in ga klicati Oče. Pomeni zaupati Gospodu svoje skrbi, pričakovanja; pomeni z začudenjem prepoznavati skrivnostno prisotnost Gospoda. Vsaka družina ima svoj način molitve. Znamenje križa, ki ga starši naredijo na čelo svojim otrokom preden zaspijo nas spominja na
krst. Prav tako lahko zakonca pred
odhodom z doma in pred spanjem
drug drugega pokrižata in blagoslovita.

Tudi letos so se otroci 8. razreda udeležili Birmanskega dne, ki
je bil v soboto, 28. oktobra. V telovadnici Zavoda Antona Martina Slomška se je zbralo okrog 1.200 birmank in birmancev iz
cele nadškofije. Nadškof jih je s spomini iz svojega otroštva
nagovoril pri pridigi. Svetovni prvak 2016 v motokrosu, Tim
Gajser jim je povedal, kako lahko mlad športnik živi svojo vero
in jo vključuje v vsem, kar dela. Birmanci so imeli na voljo tudi
veliko število delavnic od Karitasa in
Skavtov do varnosti na internetu.

ALETEIA.ORG je spletni medij, ki objavlja v 7 svetovnih jezikih, od decembra
tudi v slovenščini. Aleteia prinaša navdih
za polno življenje na temelju krščanskih
vrednot. Ponuja zgodbe s področja družinskega življenja, odnosov, zdravega
načina življenja, športa, trendov, duhovnosti, kulture, potovanj. Na svež in razumljiv način predstavlja bogato krščansko
izročilo in razlaga Jezusov nauk, da je ta
lahko v pomoč vsakomur, ki si želi boljše
in srečnejše življenje. S 300.000 naročniki, 2,7 mio sledilci na Facebooku
dosega več kot 12 mio bralcev mesečno.

Božični koncert
bo v torek, 26.
decembra po
večerni sveti
maši ob 18.00

Angelsko petje se sliši v višavi;
Gloria, slava Bogu se glasi.
Mir se oznanja ljudem po širjavi
mili Zveličar nocoj se rodi.

Bodi češčeno, o Dete preblago;
samo ljubezen do nas te rodi.

Radost oznanjam, nikar se ne bojte!
Čudo neskončno nocoj se godi:
Rojen Zveličar je, molit ga pojte,
v jaslicah revnih na slamci leži.

