STATISTIKA 2017
KRSTI

2015
21

2016
25

2017
27

PRVOOBHAJANCI

7

9

6

Januar -Februar 2018

BIRMANCI

17

10

7

GOSPODOVO DAROVANJE

VEROUČENCI

65

53

59

POROKE

3

4

6

POGREBI

70

71

62

NEDELJNIKI

300

249

281

SV. OBHAJILA

22.450

20.970

20.100

Vso svojo skrb preložite nanj,
saj on skrbi za vas. (1Pt 5,7)
V krščansko občestvo sta bili sprejeti:
Varvara Rakuša, Focheva 25; Irina Kerbler, Bresternica;

Prag večnosti so prestopili:
Dragorad Selakovič (79) Frana Kovačiča 5; Frančiška Voglar, (86) Ul.
Štrekljeva 42; Vera Šnuderl (99) Dalmatinska 51; Bojan Jovanovski
(56) C. proletarskih brigad 64; Dušan Domajnko (63)
Koresova 8; Milan Viher (79) Slovenska 31; Terezija Horvat (76) C. zmage 19; Katarina Krump (87) Ferkova 18;
Ljudmila Germič (87) Kettejeva 13; Silvo Flakus (63) Šentilj; Amalija Zorko (85) Teslova ul. 5; Franc Belec (83)
Regentova 6; Jožefa Gavez (73) Rapočeva 18; Marija Pleteršek (80) Devova 9; Vera Tučič (87) Focheva 44;
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču.
Praznik je dobil ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Ko je Simeon videl sveto družino, je
vedel, da je Jezus mesija, na katerega Izrael in svet čakata. Vzel je
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč sveta.

PEPELNICA, SREDA,
14. FEBRUARJA, OB 18:00
Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga
po pridigi opravi duhovnik, nam želi
pomagati, da se pred Bogom postavimo z zavestjo, da je on tisti, ki iz prahu ustvarja in dviga ubožca in grešnika. S pepelnično sredo se začne štiridesetdnevni postni čas. To je čas
milosti, ki nam vsako leto daje možnost, da znova začnemo in naredimo korak naprej na poti vere. Kot
smerokaz si lahko vzamemo besede apostola Jakoba: »Če kdo misli,
da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika… je njegova pobožnost
prazna.« Želimo postni čas prav preživeti? Želimo biti srečni? Storimo vse, kar moremo, da bodo srečni vsi, s katerimi živimo. Bodimo
sonce, kakor je sonce On, ki nas je v življenje poklical in ki nas bo
ob svojem času iz prahu poklical nazaj v večno življenje.

Skrb za prenos vere iz roda v rod 2017/2018


IZ PASTIRSKEGA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA POSTNI ČAS



Sveti krst je začetek poti vere. Vzpostavlja ponovno prijateljstvo z Bogom. Tisto prijateljstvo, ki nam je bilo odtujeno z
grehom prastaršev.
A to, za rast v veri ni dovolj. Če ne poglabljamo poznavanja
vere in pristnega odnosa z Bogom z evharistijo, nam bo zmanjkalo moči za življenje v pristnem krščanskem duhu. V občestvu
in v starševstvu smo dolžni novo krščencem vzpodbujati občutek osebne pripadnosti Kristusu.
Najlepši način je z rednim, zbranim obhajanjem zakramenta
evharistije. Kot pravi papež Frančišek : »Obhajilo ni nagrada
za popolne, temveč zdravilo za grešne.« Morda se tega premalokrat zavedamo.
Evharistija nam omogoča, da postajamo vedno bolj ljudje
občestva. Kristjan je namreč vedno vraščen v cerkveno skupnost.
Ta pa mora biti odprta. Danes bolj kot kdaj prej – brez obsojanja in izključevanja, tistih, ki se ob različnih življenjskih situacijah želijo približati Cerkvi. Bodimo jih veseli, vključujmo jih
v praznovanja, bodimo oznanjevalci. Vsi imamo to nalogo, ne
samo duhovniki.
Zaklad vere najprej otroku prinesejo starši, dragocena je tudi
vloga starih staršev. Njihov vzgled času med krstom in začetkom verouka je odločujoč. Ob tem jim stojijo ob strani duhovniki, ki omogočajo živa občestva, v katerih se mlade družine
povezujejo in se počutijo dobro .
Kljub težavam in evangeliju nasprotujočim si okoliščinam, ne
smemo izgubiti upanja in navdušenja za evangelizacijo novega
rodu. Z Božjo pomočjo.













URA KRŠČANSKE MEDITACIJE, bo v ponedeljek, 19. februarja ob 18.30, v naši cerkvi.
KATEHEZE ZA POGLABLJANJE VERE, za odrasle, bodo
februarja vsako sredo in nedeljo, ob 20:00, v sosednji župnij
Svetega Križa.
TEMATSKI VEČER »NE-MOČ ODNOSA« bo v sredo, 14.
februarja, ob 19:00, v sosednji župniji Don Boska. Gost večera
bo naša župljanka, žena in mati štirih otrok, članica našega župnijskega pastoralnega sveta, Marinka Černetič, ki bo govorila o
čuječnem starševstvu.

KOLEDOVANJE 2018

