ŽUPNIJSKA OBVESTILA


Svečnica, v nedeljo, 2. februarja. Pri maši blagoslov
in darovanje sveč za cerkev.



Seja ŽPS, v ned. 2.2., po večerni maši. Člani vabljeni!



Pepelnica, v sredo, 5. marca. Sveta maša z obredom
pepelenja samo zvečer. Prvoobhajanci imajo sveto
spoved ob 17.30.



Nabirka za ogrevanje cerkve. Vsako leto vam v tem
času razdelimo kuverte s povabilom da prispevate za
kurjavo, ki je največji redni izdatek. Hvala za vaš dar!

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo je bil sprejet:
Bran Breznik, Terčeva ulica.
Naj počivajo v miru:
Magda Pavalec (81) Ferkova 18, Danica Šumenjak (56)
Kramertova 8, Amalija Bevk (75) Cesta zmage 92, Alojz
Križnik (68) Radvanjska 32, Marija Žlender (90) Kettejeva 16, Leopoldina Sivilotti (84) Focheva 36, Zoran Steblovnik (83) Regentova 18, Marija Škrabl (96) Kettejeva 4.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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SVEČNICA
S svečnico se
zaključi
božični
čas. Na ta dan se
spomnimo, da je
bil Jezus darovan
v templju. Tam sta ga kot
Odrešenika spoznala prerokinja Ana in starček Simeon.
Pri maši je blagoslov sveče,
ki imajo velik simbolni
pomen: Sveča s tem, ko
gori, sama sebe použiva, se
izničuje, zato, da nam sveti,
da nas razveseljuje. Zato
sveča simbolizira Jezusovo
darovanje za človeštvo.
Goreča sveča je lepa podoba človeškega življenja. Ljudje velikokrat rečemo o
nesebičnem človeku, da
»izgoreva za druge«, ali da
»se použiva za druge«; o
bolnih in ostarelih govorijo,
da »dogorevajo« in kadar
kdo umre rečejo: ugasnil je,
kakor sveča kadar ji zmanjka
voska.

PREGOVORI O SVEČNICI
Če je svečnica zelena, velika
noč bo snežena.
Na svečnico sneži, se vigred že
glasi.
Če na svečnico dežuje, kmal'
pomlad se oglasuje.
Če na svečnico jasno zdani,
zima rada še dolgo trpi.
Če je svečnica preveč moče
dobila, bo zemlja med letom
malo pila.
Kolikor škrjanček prej žgoli, toliko po svečnici molči.
Če na svečnico prej od strehe
kot od sveče kane, še hujša
zima, a dobra letina nastane.
Svečnice dan, zima van. ''To je
laž'', reče Blaž.
Na svečnico ( in Blaževo ) lepo,
veliko v jeseni vina bo!
Če je svečnica topla in sončnega vremena, bodo čebele bogate in dobrega plemena.
Če na svečnico sonce na jasnem vzhaja, lisica še v brlog
zahaja.
Če o svečnici letajo mušice,
nosimo potem še rokavice.

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA 2012-2013

Miklavževanje

Naša cerkev se večinoma zdi prevelika za občestvo, ki
jo trenutno obiskuje. O tem pričajo tudi spodnje številke. So bili časi, ko je bila premajhna in upamo, da bodo
taki časi spet prišli. Ne glede na trenutne okoliščine
smo kot kristjani vedno poklicani k temu, da z veseljem
živimo svoj osebni odnos z Jezusom in da se trudimo za
graditev skupnosti. Kolikor bolj bodo naša srca odprta,
toliko bolj bodo ljudje lahko našli drugi dom v naši cerkvi.
2011

2012

2013

Krsti

23

30

21

Prvoobhajanci

10

14

10

Birmanci

13

_

15

Poroke

2

4

3

Pogrebi

65

70

55

Nedeljniki

300

300

280

Sv. obhajila

20.350

22.834

21.007

V šolskem letu 2012/13, ko smo imeli birmo in zato vseh
9. razredov, je bilo 70 veroučencev. Letos imamo v
osmih razredih 56 veroučencev. Otroci redno hodijo k
verouku. Zelo malo pa je teh, ki bi hodili tudi k nedeljski sveti maši. Večinoma je tako, da tam kjer starši spoštujejo Gospodov dan, se jim tudi otroci pridružijo.
Brez podpore odraslih tudi otroci običajno odpovejo.

Tudi letos je sv.
Miklavž v naši cerkvi razveselil okrog
50 otrok.
Božični koncert
Za letošnji božični
koncert v naši cerkvi na Štefanovo je gostoval zbor Slava Klavora. Hvala
vsem za pomoč pri organizaciji lepega dogodka.

Koledovanje
V nedeljo, 5. januarja so koledniki
obhodili nekaj ulic
v bližini cerkve,
kjer so za misijone
zbrali 255 €. Hvala
vsem velikodušnim
darovalcem.

