OBVESTILA


Ptujska gora vabi, na križev pot, ki je vsako nedeljo v
postu ob 15. uri. Začetek je pri križu ob romarskem
vodnjaku.



V torek, 19. marca, na praznik sv. Jožefa, vabimo, da
se udeležite slovesnosti v sosednji župniji sv. Jožefa
na Studencih. Pri nas bo sveta maša samo ob 7. uri.
Priporočimo se varuhu družin. S tem praznikom začenjamo teden družine, ki bo trajal do praznika Gospodovega oznanjenja, ki bo v torek, 25. marca.



Seja ŽPS bo v nedeljo, 30. marca, po večerni maši.
Vzeli si bomo eno uro, da bomo obdelali četrti izziv
PIPa, Sočutje in pravičnost.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo sta bila sprejeta:
Špela Fuks, Kettejeva 13 in Mila Vukmanič, Sl. Bistrica.
V večnost so odšli: Ana Ekart (75) F. Kovačiča 3, Ignac
Jerman (81) Dalmatinska 38, Ida Herič (65) Endlicherjeva 8, Ana Jagarinec (82) Potrčeva 2, Ivan Habjanič (86)
Besednjakova 2, Ljudmila Gros (67) Radvanjska 63, Vanja Vetrih (58) Puncerjeva 7, Milan A. Cvetko (39) Brezje,
Ida Turza (91) Radvanjska 16.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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POSTNI ČAS
V postnem času razmišljamo
o Bogu, ki nas odrešuje
našega greha, ko mu damo
možnost, da nam odpusti.
Najgloblja resnica o Bogu
je, da je Bog vedno na
novo za odpuščanje pripravljena ljubezen. To sporočilo
o Bogu usmiljenja moremo
verodostojno oznanjati smo
tedaj, če je tudi naše življenje prežeto z usmiljenjem. Živo občestvo župnije
se lahko ohranja le, če si
člani neprestano usmiljeno

odpuščajo in se trudijo za
odnose, ki so grajeni na
ljubezni. Občestvo se ne
zgradi brez občestvene
duhovnosti, ki je sposobna videti predvsem to,
kar je na drugem pozitivnega, da ga lahko sprejema kot dar. V postno
spraševanje vesti postavimo tudi vprašanje: kako v
družini in v okolju kjer
živimo, gledamo drug na
drugega in potem, kako
drug o drugem govorimo.

Spokorno
bogoslužje
bo v soboto, 5.
in v nedeljo, 6.
aprila,
pri večerni maši ob
19. uri.

Vsak petek v postnem času, bo od
15. ure dalje, molitev pred Najsvetejšim. Na začetku bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.
Sledil bo daljši čas tišine. Od 17.
ure dalje, pa bodo različne molitve
s pesmimi in rožni venec pred
mašo.
KRIŽEV POT
Bo v naši cerkvi vsak petek in nedeljo zvečer na koncu svete maše.
POST
Kako lahko oblikujem svoj post?
Bolj vestno in veselo bom opravljal
svoje delo in dolžnosti. Redno bom bral Sv. pismo in
molil. Opustil ali vsaj omejil bom gledanje televizije in
računalnika, kajenje, pitje alkohola in kave. Manj bom
uporabljal avto, bolj kolo ali hodil peš. Pomislim, kje
sem lahko bolj skromen. Odpovedal se bom kaki stvari
in ob koncu postnega časa zbrana sredstva namenil v
dobre namene. Odvečne stvari: obleko, knjige, opremo,
aparate, ki jih ne potrebujem ali malo uporabljam, bom
dal drugim, ki tega nimajo. V postnem času bom vsak
večer pri molitvi pomislil na svoj zemeljski konec, na
smrt, da me, ko pride ne najde nepripravljenega.
Vabimo vas, da se kot župnija na poseben način vključimo v molitev in post za domovino v petek, 18. aprila. To
storimo tako, da pokoro tega dne zavestno namenimo
za blagor domovine.

KATOLIŠKA KARIZMATIČNA PRENOVA ORGANIZIRA
5– tedenski seminar: z Božjo besedo ozdravljeni. Srečanja bodo potekala vsako sredo od 12. marca do 9. aprila,
ob 19. uri, v dvorani Andreanuma, na Teološki fakulteti v
Mariboru.
LETA 2013 SMO ZA MISIJONE ZBRALI 4.833 ZNAMK. VSEM
DAROVALCEM PRISRČNA HVALA!
Podoba Marije, ki razvezuje vozle, je na potovanju po Nemčiji
leta 1984 prevzela Jorgeja Mario Bergoglia, takratnega nadškofa Buenos Airesa, današnjega
papeža Frančiška. Več kopij slike je odnesel s seboj v Argentino, kjer je podoba Matere, ki
nam pomaga pri reševanju vsakdanjih težav, prebudila močno
ljudsko češčenje. »Mariji prinašamo vse svoje težave, svoje
'vozle', zlasti tiste, ki prizadenejo naše družinsko življenje.
Vemo, da bodo njene ljubeče
roke, polne materinske nežnosti, poskrbele za nas,« je
dejal kardinal Bergoglio.
Knjižica Marija, ki razvezujje vozle je povabilo k molitvi
devetdnevnice, ki naj spremlja naše prošnje k Mariji, da
bi razvezala tudi naše težave, »vozle«. Pobožnost devetdnevnice spremljajo dnevna premišljevanja, navodila za
molitev in zahvala Bogu za prejete milosti po Mariji.
Knjigo je izdala založba DRUŽINA.

