ŽUPNIJSKA OBVESTILA


V soboto, 22. novembra, bo god sv.
Cecilije. Zvečer ob 18h, bo sv. maša za
žive in pokojne cerkvene pevce. Ob
prazniku, vsem pevcem in organistkam
in vsem, ki v cerkvi radi prepevate,
iskreno čestitamo.



Prva adventna nedelja, bo 30. novembra. To je
nedelja Karitas in priložnost, da podprete to plemenito dejavnost naše župnije s svojimi darovi.



Ob četrtkih na koncu svete maše, je blagoslov z Najsvetejšim.



Zahvaljujemo se vam za darove na misijonsko nedeljo. Zbrali smo 761€. Hvala za vaš
dar!
IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE

V večnost so odšli:
Vinko Šket (80) Cesta zmage 92, Alojzija Humek (81)
Cesta zmage 92, Rafael (90) in Jožica (75) Humar, Francija, Hedvika Stajnko, (77) Betnavska 84.
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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POKLICANI K SVETOSTI
Pripoved govori o času po vstajenju, ko je Jezus šel v nebesa.
Vsi angeli so videli rane na
Jezusovih rokah in nogah. Vsi so
se priklanjali pred njim. Na

koncu je k njemu prišel sv.
Mihael in dejal: »Jezus, ali
vedo, kako zelo jih ljubiš?« Moji
učenci vedo«, je rekel Jezus.
»Toda, kako boš to sporočil še
drugim ljudem na svetu?« je
dejal sv. Mihael. »Povedal sem
Petru, povedal sem Jakobu,
povedal sem Janezu in ostalim
dvanajsterim, ti bodo morali
povedati drugim ljudem«. »Daj
no Jezus,« Je rekel sv. Mihael,
»kako drugače jim boš še povedal?« »To je to, če jim ti ne

bodo povedali, potem svet ne
bo vedel.« Je odvrnil Jezus.
To je to, če mi ne bomo ljudem
povedali, da jih ima Bog rad,
potem ne bodo vedeli.
Naredi seznam ljudi, ki Jezusa
ne poznajo. Seznam moraš
narediti zato, ker ti bo pomagal, da jih boš imel pred očmi.
Pazi, da bodo na seznamu tudi
tvoji sovražniki. Drugo, kar
moraš storiti je, da imaš ljudi
na seznamu rad. V življenju
srečujemo ljudi, ki jih ne prenesemo; to vemo. Prav zato
potrebujemo Svetega Duha in
moramo moliti: »Jezus tega
človeka ne morem imeti rad,
vendar ga imaš po meni lahko
rad ti. Umaknil se ti bom. Ljubi
tega človeka po meni«. Če
bomo to storili bomo že na
dobri poti k svetosti.

Delitev hrane Karitas bo
v soboto, 15. novembra, od
9.30 do 12.00 pri cerkvi.

9. novembra, zahvalna nedelja

Praznik zahvale je
dan hvaležnosti in
zahvaljevanja, vendar ne le za letino in
pridelke, ki jih je
dala narava, ampak
tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero.
Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar
imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in
hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi
osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje
novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je
daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse,
kar nam je podarjeno.

REVIJA CERKVENIH
PEVSKIH ZBOROV

Bo v nedeljo, 16. novembra, ob
15h, v Limbušu. Lepo vabljeni!

16.– 22. novembra, teden zaporov
Vsak od nas kdaj potrebuje besede spodbude, tolažbe. Tako
postanemo močnejši, vidimo jasneje in dosežemo več. Pravičnost za tiste, na katere je vplivalo kaznivo dejanje in
kazen zapora, vključuje tudi občutje ozdravljenja, možnost
za drugačno perspektivo in upanje na boljšo prihodnost. Da
bi vse to dosegli, potrebujemo drug drugega in še posebej

spodbudne besede drug drugemu. Letošnji Teden zaporov je
lahko priložnost, da skupaj molimo za vse, ki jih zaznamuje
zapor, da bi lahko obnovili upanje drug v drugem, da se lahko naša življenja do neke mere obnovijo. Obnovitev, sprejemanje, osvoboditev. Naj ne bo nihče pozabljen.

