STATISTIKA
KRSTI

2016
25

2017
27

2018
27

PRVOOBHAJANCI

9

6

8

BIRMANCI

10

7

6

VEROUČENCI

53

59

60

POROKE

4

6

5

POGREBI

71

62

51

NEDELJNIKI

249

281

279

SV. OBHAJILA

20.970

20.100

20.050

Preko rednih nabirk ste darovali 15.055€. Pri desetih nabirkah za škofijo in
za misijone se je zbralo 3.677€. V kuvertah za gretje ste prispevali 4.690€.
Izdatkov za bogoslužje, katehezo in župnijsko pisarno je bilo za 3.176,25€.
Tekočih izdatkov (elektrika, gretje, vodovod, Nigrad itd.) je bilo za
8.134,40€. Za večja dela (asfaltiranje, izolacija) je bilo za 6.355,96€. Hvala tudi za druge darove s katerimi smo pokrili vse redne in izredne stroške.
V župnijskem pastoralnem svetu smo se pogovarjali, da bi v letu, ki je
pred nami obnovili zakristijo in spovednico. Hvala za finančno, molitveno
in drugo konkretno podporo in pomoč.

Prag večnosti so decembra 2018 in januarja 2019 prestopili:
Katarina Gal (89), Celjska 10; Gjuro Gavez (76), Rapočeva
18; Vida Tumpej (79), Regentova 16; Ana Murko (81),
Lenart; Helmut Potočnik (76), Regentova 9; Jožica Drev (92),
Endlicherjeva 9; Edvard Lešnik (66), Besednjakova 3; Angela Slemnik (88), Sl. Gradec; Miroslav Ekart (68), Dalmatinska 26; Ljudmila
Marčinko (82), Kettejeva 20, Alojzija Žnidarič (84), Hum pri Orm.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

FEBRUAR 2019

Predvsem se med seboj goreče ljubite, ker
ljubezen pokrije množico grehov. Bodite
gostoljubni drug do drugega brez godrnjanja. Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje
milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel.
Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. Če je kdo v
kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu
Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na veke vekov.
Amen. 1 Pt 4,8-11.

Kajti v resnici nismo poklicani samo enkrat, ampak večkrat; Kristus nas
kliče vse naše življenje. Prvič nas je poklical pri krstu, toda kliče nas tudi
potem… Dela po naših naravnih zmožnostih in okoliščinah življenja. Kar
se nam po previdnosti zgodi, se z ozirom na Njegov glas tistim, ki jih je
nagovarjal, ko je bil še na zemlji.

Člani Župnijskega pastoralnega sveta želimo pomagati, vsem ki se zbiramo v naši cerkvi, rasti v dobre oskrbnike prejetih darov. Zato se lahko
vsi vprašamo: Kako se darovi, sposobnosti, ki sem jih prejel, dopolnjujejo z darovi mojih župnijskih sodelavcev? Ali poznam ljudi, ki imajo podobne darove, sposobnosti kot jaz? Kako lahko drug drugemu pomagamo
pri rasti in razvijanju darov, ki jih imamo?

JANUARSKA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA
SVETA. Poleg prej omenjene vsebine smo se pogovarjali o tem,
kako bi lahko naša skupnost postala bolj pozorna do tistih, ki
tudi med tednom precej redno hodijo k sveti maši. Ko otroka ob
krstu sprejmemo v cerkev, župnik reče: krščansko občestvo te
sprejema z velikim veseljem. Ko pa nekdo od teh rednih obiskovalcev zaradi bolezni ali starosti ne more več v cerkev, se kdaj
celo zgodi, da ga nihče ne pogreša. In če ga pogrešamo, ne moremo do njega, ker nimamo telefonske številke ali naslova. Zato
se bomo v prihodnosti trudili bolj povezati občestvo dnevnih
obiskovalcev svete maše.

Otroci, ki se pripravljajo na
zakrament svete birma, ki bo
v soboto, 1. junija, ob 10h, v
cerkvi Sv. Jožefa na Studencih, so bili na duhovnih vajah
skupaj z birmanci župnij sv.
Jožefa—kapucini in sv. Marije—frančiškani. Na nedeljo
Svetega Pisma so botri imeli
možnost svojim varovancem
pokloniti Božjo Besedo.

Gospa Antić nam je poročala o seji dekanijskega pastoralnega
sveta, kjer so se pogovarjali o pripravi mestnega misijona, ki se
bo začel septembra in bo trajal do konca leta.
Pogovarjali smo se o možnosti, da bi ukinili jutranje maše ob
nekaterih slovesnih praznikih, ko je samo še okrog 20 obiskovalcev. Večerne svete maše, ki so bolje obiskane, bi tako lahko bile
še bolj slovesne. Edina dva dneva, ko je zjutraj še okrog 30 ljudi
sta 1. januar in 2. februar.
KATEHEZE ZA POGLABLJANJE VERE, za odrasle, bodo v
sosednji župnij Svetega Križa, od 13. februarja vsako sredo in
nedeljo, ob 20:00.
TEMATSKI VEČER »NE-MOČ ODNOSA« bo v sredo, 13.
februarja, ob 19:00, v sosednji župniji Don Boska. Gost večera
bo Katarina Kompan Erzar. Govorila bo o kvalitetnih odnosih, ki
se gradijo skozi preizkušnje, odpuščanje in željo po boljšem
življenju.

Na letošnjem koledovanju je
sodelovalo kar 12 otrok, ki so
izkoristili vikend pred praznikom
Gospodovega razglašenja—svetih
treh kraljev in obiskali kar nekaj
hiš v naši župniji. Zadnja leta smo
organizirani tako, da se v eni hiši
zbere več sosednjih družin ali
posameznikov. Letos so koledniki
za misijone zbrali 875€. Hvala za
vaše darove.

