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 torke v maju, od 17.30 do 18.30, v cerkvi (6.13.-20.-27. maja). Lepo vabljeni!
Praznovanje obletnic poroke
V nedeljo 4. maja, ob 10., bo v
naši cerkvi praznovanje obletnic
poroke. Vsi ki imate okroglo obletnico 5, 10, 15. itd. 50, 55, 60
itd. let poroke, lepo vabljeni.
Povabite svoje sorodnike in prijatelje. Po obredu bo slikanje in kratko družabno srečanje
na dvorišču pri cerkvi.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo je bil sprejet:
Mark Dominko, Kardeljeva c. 51.
V večnost sta odšla: Adolf Slapnik (71) Regentova 6,
Zlatko Pahljina (57) Pregljeva 16.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Glasilo za interno uporabo. Odgovarja, Franček Bertolini, župnik
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Župnik Franček Bertolini in
upokojeni župnik Anton Žerdin s sodelavci želimo vsem
obiskovalcem naše cerkve,
blagoslovljene velikonočne
praznike.

Vstali Gospod,
resnično Te prosim,
ker je nujno in ker gre zares,
ker me je strah za naš narod in domovino,
ker me je strah za naše srce.
Izgubili smo kompas,
pot pa se nam je zarasla,
zmešali smo mere in zapravili sramežljivost,
o ničemer se ne moremo dogovoriti,
a smo pripravljeni izdati vse;
strah me je, Vstali Gospod,
ker požiramo obljube in rojevamo afere
in pri nas na grobovih resnice cvetijo laži.
Gospod, vstani za Slovenijo,
VELIKI ČETRTEK
vstani tukaj med nami in za nas!
Sv. maša ob19h
Naj se naša „nespamet in počasnost“ v veri
VELIKI PETEK
spremenita v njeno odločnost in modrost,
Križev pot ob 15h
naj se naše razočaranje in čakanje
Obred velikega petka ob 19h spremeni v upanje in dejanje,
naj se naša bogokletna vdanost v nemoč
VELIKA SOBOTA
spremeni v vstajenjsko odgovornost!
BLAGOSLOVI JEDIL
Vstani,
Ob 14-15-16-17h
da se bomo po lomljenju kruha lahko
Velikonočna vigilija ob: 19h prepoznali kot bratje in sestre
in kot vstajenjsko občestvo gorečega srca,
ki si nazdravlja s čistim vinom
VELIKA NOČ
in spet z veselo Alelujo hvali Boga!
Sv. maše ob: 7.30-10-19h
P. Pavle

KARITAS Hvala vsem, ki podpirate delovanje župnijske Karitas.
Žal, zaradi zastoja evropske pomoči smo zadnje mesece manj
učinkoviti. V prihodnje bo poleg nabirke na 1. adventno nedeljo,
ki je tudi nedelja Karitas, še nekaj nabirk med letom namenjenih
delovanju župnijske Karitas. Pri vhodu v cerkev je nabiralnik
Karitas v katerem lahko kadarkoli pustite kakšen dar.

V nedeljo, 16. aprila, sta pri nas gostovali stolna in magdalenska
skupina Vere in luči. Vera in luč je gibanje, za otroke z duševno
prizadetostjo njihove starše in prijatelje. Naša župnija preko birmancev sodeluje z magdalensko skupino Vere in luči. Ta se zbira
vsako drugo nedeljo v mesecu, v župnišču sosednje župnije Sv.
Magdalene. Srečanje traja od 15. do 18 ure. V prvem delu srečanja se razvije tema meseca, v drugem delu je sv. maša, tretji del
pa je družabni. Z birmanci iz naše župnije se skoraj redno udeležujemo teh srečanj. Vabljeni vsi, ki bi vas takšna srečanja zanimala kot opazovalci ali tudi kot prostovoljci. Veseli vas bomo!

Dogaja se, da ljudje v stiski si ne upajo pristopiti, do župnijske
Karitas. Če poznate koga v takšni situaciji, vas prosimo, da nas
obvestite. Lahko pa tudi napišete listek z naslovom pomoči potrebnih ljudi in ga vržete v nabiralnik Karitasa. Potrudili se bomo,
da bomo na primeren način pristopili do njih in jim po naših
močeh pomagali.

ZAKONSKA SKUPINA se v naši župnij zbira vsako prvo sredo v
mesecu, ob 17. uri. Mladi pari, ki jo navdušeno obiskujejo, so
veseli možnosti bogatega pogovora ob temi, ki jo vsakokrat sami
izberejo. Prostora je še za nekaj parov. Prijavite se župniku.

MOŠKA SKUPINA je oblika druženja fantov, očetov in mož z
namenom, da bi skupaj prepoznavali znamenja časa, v katerem
živimo in bi skupaj iskali odgovore na vprašanja o našem temeljnem poslanstvu: postajati dober odgovoren mož, oče, državljan
in kristjan. Srečanja so vsak drugi petek v mesecu, ob 20. uri, v
sosednji župniji sv. Jožefa. Za več informacij pokliči 051 328 924.
Letos delamo po knjigi Larrya Richardsa, Bodi mož.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ v boju proti nekemičnim odvisnosOd 21. do 23. marca, smo v sodelovanju z župnijami Don Bosko,
Sv. križ in Radvanje imeli duhovne vaje za osnovnošolce. Pod vodstvom salezijanskega kaplana Gašperja Otrina so animatorji pripravili bogat program molitve, pesmi, iger in pustolovščin, ki je
pomagal graditi skupnost in se pripraviti na velikonočne praznike.

tim: odnosov, interneta, spolnosti, dela, iger na srečo itd. Cilj
skupine je prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz
nje. Delali bomo po knjigah Sanje Rozman. Prvo srečanje bo v
četrtek 24. aprila ob 20. uri. Dobimo se pri cerkvi. Za nadaljnja
srečanja se bomo dogovorili v skupini. Za poznejše vključevanje v
skupino pokličite župnika.

