ŽUPNIJSKA OBVESTILA
 Praznik

Brezmadežnega spočetja Device Marije, bo v
ponedeljek, 8. decembra. Sveti maši ob 8h in 18h.

 Kaj

pa če je vse res? Kateheze za mlade, z molitvijo, pesmijo, pogovorom in druženjem, v Don Boskovem centru
pri Qlandiji, v petek, 12. decembra, ob 19.30.

 Adventno

spokorno bogoslužje bo v soboto, 13. in nedeljo, 14. decembra, pri večerni maši ob 18. uri.

 Sveti

večer, sreda, 24.12., maši ob 21. in ob 24. uri.

 Božič,

četrtek, 25. 12., maše ob 8., 10. in 18. uri.

 Štefanovo,

četrtek, 26.12, ob 18. uri maša za domovino.

 Silvestrovo,

sreda, 31.12. ob 18. uri zahvalno bogoslužje.
Ne bo jutranje maše!!!

 Novo

leto, četrtek, 1. 1., sveti maši ob 10. in 18. uri.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
Krščen je bil: Adrijan Kerbler, Pri šoli 9, Bresternica.
V večnost so odšli:
Marija Junger (71) Ferkova 14, Albina Danko (74) Klinetova 8, Štefanija Simonič (66) Kardeljeva 57.
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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Za nami je leto, ki smo ga v
mariborski Cerkvi preživeli
brez pastirja. Cerkev je sicer
zgrajena na neuničljivih
temeljih Božje ljubezni, a
vseeno je vloga nadškofa pri
vodenju krajevne Cerkve
nenadomestljiva. V sekularizirani družbi je oznanjevanje
posebej zahtevno. Z mislijo
na ta križ in na mnoge druge
težave in preizkušnje skozi
katere se prebija slovenski
človek, se vam na koncu leta,
duhovnika Bertolini in Žerdin
zahvaljujeva za vso podporo,
s katero utrjujete našo skupnost. Ni lahko biti kristjan
danes. Sprejmimo izziv tega
časa z zaupanjem, da je Bog
z nami, da čuti s človeštvom
in da poskrbi zato, da je dobrota močnejša od hudobije.

BOG V NAŠEM ŽIVLJENJU
Bog v naša življenja vsak dan
prinese nešteto dobrih stvari,
ki jih sploh ne opazimo. Ko pa
si dovoli pripeljati eno slabo
stvar, nam ta zapolni celotno
obzorje našega uma.
Bog nam dopušča, da opravljamo neskončno veliko dobrih
del. Le deset stvari je prepovedanih. Toda mi si želimo
tistih nekaj prepovedanih
sadov, ki so strupeni, čeprav
je v velikanskem zaboju za
igrače, imenovanem narava,
ki nam ga je Bog priskrbel, da
bi se lahko v njem igrali, neskončno veliko sadežev, ki niso
strupeni.
V vsako stvar v tem zaboju z
igračami je Bog vložil delček
svoje lastne skrivnostne privlačnosti. Zato se otrok hitreje
naveliča računalniške igrice
kot pa igre s kijem in z žogo
ali pa oceana. In zato imamo
radi sončno svetlobo, drevesa,
plaže sneg, hrano in živali.
(PK).

ADVENTNA NEDELJA Hvala za vaše darove za Karitas.
1/3 bo namenjena za delo župnijske Karitas, 2/3 pa za
škofijsko Karitas (Humanitarno skladišče, Materinski
dom, Ljudska kuhinja Betlehem, zdravniška in zobozdravstvena ambulanta). Letos smo zbrali 535 €.
ADVENTNI KONCERT
V petek, 12. decembra,
ob 18.30 bo v naši cerkvi
prepeval mladinski pevski
zbor graške gimnazije Liebenau, ki ga vodi Maria
Furntratt. VSTOP PROST!
NAROČNINE
& Družina – 96,20 € (če
plačamo do konca januarja 2015 pa le 93,60 €)

BOŽIČNI KONCERT
V petek, 26. decembra, bo
po večerni maši (okr. 18.30)
pevski zbor Slava Klavora
imel koncert v naši cerkvi.
VSTOP PROST!

& Ognjišče – 28,50 € (naročniki po pošti pa 29,30)

ODDAJA O NAŠI ŽUPNIJI
Na spletni strani poti.rkc.si si lahko ogledate oddajo o
naši župniji.
KARITAS
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam posredovali obleke
(predvsem za otroke), pribor, kozarce, krožnike, kuhinjske pripomočke, belo tehniko, pohištvo in peči. Tudi za
naprej se toplo priporočamo.
NEKDO BO MOLIL ZATE
Pokliči vsak dan med 20. in 22. uro, 031 533 133. Skupnost Emanuel skrbi za telefonsko linijo na katero lahko
kdorkoli pokliče zato, da z njim ali zanj molimo. Odziv
je bil že od začetka neverjeten. Očitno je, da ljudje
čutijo potrebo po molitvi. Molilec na drugi strani telefona je vedno v kapeli pred Najsvetejšim.

& Prijatelj –

11,70 €

& Misijonska

obzorja - 9 €
& Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) – 45 €

BLAGOSLOVLJEN
BOŽIČ
IN SREČNO
NOVO LETO
2015

DOMAČE JASLICE
Tudi letos bomo nagradili najlepše domače jaslice.
Ogled bo v soboto, 3. januarja. Nagrajevanje pa bo v
nedeljo, 4. januarja, pri maši ob 10. uri.
OBISK KOLEDNIKOV
Tudi letos bodo koledniki obiskali našo župnijo in zbirali
pomoč za misijone. Z zvezdami in pesmijo bodo v nedeljo, 4. januarja, popoldne, obiskali Regentovo ulico.

