DECEMBER 2021
SREDA 8.

18.00

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

SVETA MAŠA NA SVETI VEČER
21.00
24.00
POLNOČNICA
SOBOTA
8.00
BOŽIČ
25.
10.00
NEDELJA
8.00
MAŠA ZA DOMOVINO
26.
10.00
Miklavžev dobrodelni koncert Martinove ustanove za podporo otrokom in dijakom Zavoda A. M. Slomška iz socialno šibkejših družin
lahko spremljate v nedeljo, 5. decembra ob 20.00 na TV Maribor in
na Nova 24TV.
PETEK 24.

TRR: SI56 2900 0005 3111 625 (Unicredit Banka)
Prejemnik: Martinova ustanova, Vrbanska cesta 30,

Koda n.: CHAR
Sklic:
SI00 2021-22

Namen: Miklavžev koncert

NAROČININE TISK 2022
DRUŽINA
130,00€
OGNJIŠČE
33,50€
MOHORJEVKE
51,00€

V krščansko občestvo je bila sprejeta:
Mila Lenič, Dalmatinska ulica.
Prag večnosti so prestopili:
Marija Novak (83), Ul. F. Kovačiča 7; Zdenka Poljšak (90)
Dalmatinska 46; Franc Romih (76) Marčinkova ul. 6; Marija
Domajnko (93) Jenkova 23; Frančiška Ana Rakuša (94) Železnikova 20; Marija Dušak (72) Pivkova ul. 5; Tatjana Jurič (72)
Radvanjska 61; Albina Kebrič (90) Kardeljeva 57.
svetoresnjetelo@gmail.com—051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

ADVENT 2021
Se kdaj ustavite in premislite, kako zadovoljni ste s svojim življenjem? Kaj je pomembno in koliko je skrbi, ki nam le meglijo pogled hvaležnosti in s tem preprečujejo
veselje, srečno življenje? Človek se zelo
preprosto ujame v pesimistične misli, žalost, melanholijo, avtomatizem… Kmalu se smili samemu sebi in je razočaranega obraza prepričan,
da ima »pač težko življenje« in nanj nobenega vpliva. Vse bolj posluša
sovražnika človeške narave. Prav zato so odnos z Bogom, upanje, vera
izrednega pomena. Življenje nikoli ne bo brez trpljenja, padcev ali skrbi.
OD NAS pa je odvisno, kako ga bomo sprejemali in koliko miru ter hvaležnosti bo v naših srcih. Naš nebeški Oče ve, kaj potrebujemo, po čem
hrepenimo in zakaj nam je hudo. Odprtih rok, z neskončno ljubeznijo
čaka, da se v vseh situacijah zatečemo k Njemu. V današnjem svetu ni
lahko prepoznavati Božje volje in ji slediti. Na voljo so mnoge čarovniške metode, ki prinesejo rezultate z manj truda, ob mnogih pesimistih
so še kristjani okrog nas kislega obraza, mediji pa z nerazumno strastjo
najraje postrežejo z grenkimi novicami. Veličina našega Boga je zame v
tem, da nam v večini, kljub nepredstavljivi mogočnosti, ne bo vrgel
opeke na glavo, poslal strelo z jasnega neba ali natančen recept, kako
rešiti svojo osebno težavo. Ni On določil, naj z novim virusom trpimo v
spremembah in umiramo, je pa trkal na srca, da bi ga v prisiljeno spremenjenem življenju končno spustili bližje. Daj nam svobodo za odločanje o majhnih in odmevnih odločitvah življenja. Drži nas v naročju tudi,
ko trmarimo po svoje. (T. Živič—Videmčan).
Z DRUŽINAMI IZ NAŠE ŽUPNIJE SE DOBIVAMO V MOLITVI PREKO ZOOMA IN SPOZNAVAMO ŽIVLJENJE MISIJONARJA P. MIHE DREVENŠKA.

NOVEMBER PRI NAS
Ekipa krasilk: Emica
Breznik in Danica
Očko s pomočnikom
Bogomilom, ter ekipa
čistilk: Karla Mohorko, Mira Žveplan O.,
Od spodaj:in
Oberžan,
Lila Petrovič,
KlavŽerdin in Majc
dija Svet, potem ko so
končale pripraviti oltar

in očistiti cerkev za zahvalno
nedeljo.
Pri maši ob 10h so otroci prinesli še nekaj pridelkov.
Župnik Žetal in Stoperc, Ciril
Čuš, nam je popestril nedeljsko bogoslužje, 12. novembra.
V četrtek, 25. novembra, je bila delavnica adventnih vencev.

IZ REVIJE OGNJIŠČE, 2021, ŠT.12, STR. 12:
Nedelje veselega decembra so adventne, predpraznične. Ena izmed
njih celo nosi ime »Gaudete! = veselite se! Dosti si upa, naša mati
Cerkev, da nama ukazuje veselje. Evangelist Luka se tokrat izkaže
kot pravi biograf svojega časa. Dogodek, ki ga namerava opisati, natančno postavi v zgodovinski čas in prostor. Po vrsti in pomembnosti
imenuje posvetne in svetne vladarje, ali če hočeta, »zvezde« tistega časa, da bi takoj zatem odločno pokazal na »pravo Zvezdo«, ki
vodi k Resnici. Skoraj komično za njegovo naštevanje slavnih imen,
ki pišejo zgodovino, nato pa kot strela z jasnega Bog je spregovoril
po Janezu, Zaharijevemu sinu. Kdo vendar sta ta dva? Je sploh lah
kdo še bolj nepomemben? Kako se lahko ta »nizkokategornika« kosata z vsemi prej naštetimi visokozvenečimi imeni? In spet smo pri
že znani logiki Boga, ki preseneča. Kaj pa nama kliče Janez? Nič
drugega kot to: »Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo« (2 Kor
5,17). Od tega trenutka dalje se bo svet popolnoma spremenil. Seveda samo, če zgodovinskim dogodkom (rojstvo Deteta) sledi najina
osebna odločitev Zanj. Ta odločitev pa nujno vključuje (tudi boleče, a osvobajajoče) ravnanje krivih poti, nižanje visokih gora in glajenje razkopanih poti. Janez govori o skrajnostih v našem življenju:
mnogo je med nami tega, kar je »preveč«, in mnogo tega, kar je
»premalo«.

Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti in bede,
in za vekomaj obleci lepoto veličastva, ki je od
Boga! Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od
Boga, položi si na glavo venec veličastva Večnega! Kajti Bog bo vsej zemlji pod nebom pokazal
tvoj sijaj. Bog ti bo za vekomaj dal ime: »Mir
pravičnosti in veličastvo bogočastja.« Vstani,
Jeruzalem, in se postavi na višino in ozri se proti vzhodu: glej, tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda so zbrani na besedo Svetega in se
veselijo, ker se jih je spomnil Bog. (Bar 5,1-5)

