ŽUPNIJSKA OBVESTILA


Seja župnijskega pastoralnega sveta, bo v četrtek, 9. oktobra,
po večerni sveti maši. Člani lepo vabljeni!



Naslednjo delitev hrane in oblačil bo v soboto, 11. oktobra, od
9.30 do 11.30. Kdor ima kaj primernega za ozimnico Karitas,
nam lahko do takrat pred ali po maši prinese v zakristijo. Hvala
vsem, ki ste v zadnjih mesecih darovali obleke, krožnike,
kozarce, ponve, pekače, pomivalni stroj, peči, pohištvo ipd.



Vsi sveti, sobota, 1. novembra, sv. maše ob 8., 10. in 18. uri.



Vsak petek, uro pred mašo, je molitev pred Najsvetejšim.

SEPTEMBER
V krščansko občestvo sta s krstom bila sprejeta:
Brin Vuglar, Cesta proletarski brigad 59 in Lili Štraus,
Radvanjska 34.
Poročili so se:
Martin Rakuša in Sofia Evgenijeva Gak, Focheva ulica ter
Samo Jurančič in Pečovnik Barbara, Cesta zmage.
V večnost so odšli:
Ivan Dorner (71) Kersnikova 2, Petar Krstić (77) ul.
Arnolda Tovornika 17, Srečko Bračič (90) Dalmatinska
ulica 40.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: župnik, Franček Bertolini
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Imate težave? Ste težko
telesno ali duševno bolni?
Ste skregani s sosedi,
možem, ženo, otroci, sorodniki, sošolci,…? Ne morete
dobiti partnerja za zakon?
Ne morete imet otrok? Vam
gre vse narobe?
Vsekakor morate storiti vse
kar je v vaši moči, da problem rešite. Bog vam je dal
talente, moči, modrost.
Bog vam je dal tudi strokovnjake, ki na svojem
področju lahko naredijo
prave čudeže. Pomislimo
pri kolikih boleznih lahko
danes pomagajo zdravniki.
Prav pa je, da ne pozabimo
na molitev, na vero, na
odnos z Jezusom, ki nas
ozdravlja in odrešuje.
Matej 9, 20-22: Tedaj se mu
je od zadaj približala žena,
ki je dvanajst let krvavela, in
se je dotaknila roba njegove
obleke. Pri sebi je namreč
rekla: »Če se le dotaknem

njegove obleke, bom rešena.« Jezus pa se je obrnil,
jo pogledal in dejal: »Bodi
pogumna, hči, tvoja vera
te je rešila.« In žena je bila
od tiste ure rešena.
Lk 17,6: Gospod pa jim je
dejal: »Če bi imeli vero
kakor gorčično zrno, bi
rekli tej murvi: ›Izruj se s
koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam
bila pokorna.
Cerkev nas oktobra vabi, da
z verno molitvijo rožnega
venca, po priprošnji Device
Marije, omogočimo Bogu, da
deluje v našem življenju. Ne
bojmo se prositi za nemogoče stvari, saj pri Bogu ni nič
nemogoče.

NAMENI IN DAROVI ZA SVETE MAŠE
K maši hodimo, zato da kot skupnost slavimo Boga, se mu zahvaljujemo in ga prosimo za to, kar potrebujemo. Prosimo ga lahko za
konkretne stvari, za duhovne dobrine in za ljudi. Zato lahko pri
maši izrazimo glavni namen, za katerega želimo moliti. Pri maši se
Jezus daruje za nas in za to kar ga prosimo. Jezusovi daritvi lahko
pridružimo tudi svoj dar. To je lahko naš čas, ki si ga vzamemo za
Boga, dobra dela, pokora in tudi denar, ki ga damo za mašni
namen. Pomembno je, da se zavedamo, da je to dar. Večinoma ljudje darujemo za pokojne. Lahko pa darujemo tudi za druge namene. Kadar piše, da je maša po namenu darovalca, pomeni, da darovalec ve, za kateri namen je maša. Ostali, ki pri tej maši sodelujemo, vemo, da Bog vidi v srce človeka in da bo naredil, to kar je najbolje. Zelo pogosti nameni so: za zdravje, za srečno operacijo, za
srečno zadnjo uro, za srečen zakon, za blagoslov družine, v zahvalo.

Zavod A.M.Slomška vabi na
medgeneracijski festival, ki bo v
soboto, 18. oktobra, od 10.15
dalje v prostorih na Vrbanski 30.
Rok TERKAJ, slovenski raper, bolj
znan pod umetniškim imenom
Trkaj, tekstopisec, novinar, univ.
dipl. teolog - bo imel osebno pričevanje in predstavitev svojega
dela.
Dr. Aleksander ZADEL, psiholog,
bo govoril o Otrocih v času digitalne dobe.
12.00 – 13.30 KOSILO IN STOJNICE. Na stojnicah se bodo
predstavile enote Zavoda, razne fakultete … Na voljo bo
prodajni bazar, peka kostanjev …
13.30 – 15.00 PREDSTAVA oz. glasbena pravljica Vidku ni
treba v H&M.

UVAJANJE V MEDITACIJO
Kako poslušati Boga, če pa je v glavi nešteto misli, želja,
domišljijskih podob, spominov? Kako umolkniti ne samo
telesno, temveč tudi duševno? Kako torej sploh začeti poslušati in priti do notranjega miru? Pridite na uvajanje v
meditacijo. Skupaj bomo prehodili nekaj poti do globin
srca. Skupaj je lažje potovati. Srečali se bomo 4 nedelje v
oktobru, od 18.45 do 19.45, v naši cerkvi (5.-12.-19.-26.
oktobra). Lepo vabljeni!
PREDSTAVITEV KNJIGE—VURNIKOVA KOLONIJA
V četrtek, 23. oktobra, ob 17h, v učilnici za cerkvijo.
Umetnostna zgodovinarka Marjeta Ciglenečki, ki se v zadnjih letih s
pretanjenim občutkom za arhitekturo in urbanizem sistematično
posveča mariborskemu prostoru, je temeljito raziskala okoliščine
nastanka Vurnikove kolonije, evropske vzore zanjo, se posvetila
bivalnim potrebam delavcev in mestni stanovanjski politiki. V knjižici tako beremo, kaj vse so za eno najpomembnejših jugoslovanskih industrijskih
mest naredili modri vodilni Mariborčani
ter da arhitekt in profesor Vurnik ni razmišljal le o trženju svojih projektov,
temveč je želel ustvariti kvalitetne pogoje bivanja tudi za manj premožne prebivalce. Če drži, da smo danes v Sloveniji v
povsem nasprotni družbeni situaciji, kot
jo je pomagal ustvariti arhitekt Ivan Vurnik, izpeljala pa takratna mariborska
mestna oblast, potem je knjižica o delavski koloniji ne le strokovna monografija o
stanovanjski arhitekturi 20. stoletja, raziskava o nekem preteklem času, temveč
tudi vodnik na poti v novo preobrazbo
mesta in ponovno vzpostavitev kvalitetnih pogojev bivanja in življenja za vse.

