ŽUPNIJSKA OBVESTILA


Srečanje zakonske skupine bo v sredo, 7. oktobra, ob 17h, pri
nas.



Srečanje moške skupine bo v petek, 9. oktobra, ob 20h, pri sv.
Jožefu na Studencih.



V soboto, 31. oktobra, ob 11h, bo na Pobrežju nadškofova maša
za vse duše pokojnih.



Vsi sveti, nedelja, 1. novembra, sv. maše ob 8., 10. in 18. uri.
Ob 14h bo na pokopališču na Dobravi molitev za pokojne.



Vsak petek, uro pred mašo, je molitev pred Najsvetejšim.

SEPTEMBER
V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti:
Elina Mernik-Mendek, Regentova 4, Zoja Križ, Ptujska
377, Vitja Kuhar, Žolgarjeva 16, Nejc Gajšek-Vadlja, Ul.
Borcev 14, Katerina Strelec, Šarhova 21, Mark Ladinek
Guličeva 5.
Poročili so se:
Rok Vukmanič in Tjaša Ritter, Valvazorjeva 18.
V večnost so odšli:
Gabrijela Fideršek (66) Kardeljeva ul. 51, Darko Veingerl
(48) Ul. pariške komune 9.
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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MESEC ROŽNEGA VENCA
Človeštvo je kot veličastna
stavba; vidimo le vrh in svetleče se napise, temeljnega kamna
in vseh drugih neštetih opek iz
katerih je sestavljena, pa se le
redko zavemo. Vsa zgodovina je
spletena iz drobnih človeških
usod, iz zvestobe, poštenosti,
poguma in poleta, pa tudi iz
nezvestobe, nepoštenosti, strahopetnosti… Vsak človek, najvišje postavljen ali najbolj prezrt
v človeških očeh, ima svoje poslanstvo, svojo vlogo v zgodovini človeštva. Mnogo ljudi je za
vedno pozabljenih, kot da niso
živeli, delali, trpeli ljubili, mislili in hrepeneli. Toda pozabljeni so samo v človeškem spominu. V božjih knjigah je zapisan vsak posameznik, vse njegove misli, delo, ljubezen. Ni
pomembno, kaj kdo dela,
ampak kako, kaj naredi iz sebe,
kako izpolni svoje življenje,
kako uresniči načrt velikega
snovalca, ki nas s svobodno voljo pošilja na svet. Vsi smo
romarji, za kratek hip vpeti v
prostor in čas, da se vrnemo k
Očetu… Skozi vsa stoletje je

slovenski človek vero ohranjal
in se je oklepal. Predvsem pa
je slovenski človek vedno svoje stiske in prošnje, pa tudi
svoje zahvale in srečo polagal
materi Mariji na oltar. Marijinih cerkvic pri nas še prešteti
ne moremo! Velika romarska
središča ali majcene vaške
kapelice, Marija je vedno in
povsod z nami. Z nami je tudi
bežala, begunka je postala
Marija z Višarij, s Svete gore, z
Brezij… Vendar se je vedno
spet vrnila, požgane in porušene cerkve so spet sezidali, še
večje in lepše in vanje spet
postavili Marijino sliko ali kip.
Kakor poje znana Marijina
pesem: Gine časov tek, a ljubezen moja, Mati, traja v vek!
Iz knjige: Pod Marijinim plaščem, Mira Dobravec.

Društvo Hospic, vabi na
večer z naslovom: Žalovanje otrok in mladostnikov.
Srečanje bo v torek, 6.
oktobra, ob 17h, na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12. drugo nadstropje.
PRLEKIJA, SOBOTA, 17. OKTOBRA 2015
Letošnje
jesensko
romanje nas bo vodilo v Gorišnico, Veliko
Nedeljo, Ormož, Središče ob Dravi in Ljutomer. Cena za prevoz in oglede je 10€,
za kosilo in degustacijo 10€. Prijavite se
in poravnate v zakristiji. Odhod je ob 8h
izpred cerkve.

VEČERI KRŠČANSKE MEDITACIJE OD OKTOBRA DO MARCA
VSAK DRUGI ČETRTEK V MESECU, OB 19h,
V CERKVI SV. REŠNJEGA TELESA
8. oktober—12. november — 10. december
14. januar—11. februar—10. marec
SREČANJA ZA KATEHUMENE
V stolnici začetek, v torek, 13. oktobra, ob 20h.
Pri Frančiškanih, začetek v četrtek, 15. oktobra, ob 17h.
Pri Sv. Križu ob četrtkih, ob 19h.

Nedelja, 18 oktobra, ob 15h. Podelitev
palija nadškofu metropolitu msgr. Alojziju Cviklu. Podelitev palija bo združena
s praznovanjem obletnice posvetitve
mariborske stolnice ter s praznovanjem
25-letnice delovanja nadškofijske Karitas
v Mariboru.
Palij (lat. pallium »plašč, ogrinjalo«) je v
katoliški liturgiji ozek trak iz bele volne v
obliki grške črke Y, ki ga papeži in metropoliti nosijo okoli vratu, simbolizira pa
Kristusovo križanje. Palij je okrašen s 6
črnimi križci, pritrjuje pa se nad mašnim
plaščem. Palij predstavlja vez metropolita z rimskim papežem in je znamenje metropolitove oblasti v cerkveni pokrajini. Metropolita po imenovanju veže dolžnost prositi papeža
za palij v treh mesecih po škofovskem posvečenju, če pa je ta že
posvečen, po prevzemu škofije. Palij more metropolit prejeti iz rok
kardinala protodiakona, zanj pa lahko zaprosi tudi po pooblaščencu.
Zunaj svoje cerkvene pokrajine palija ne sme nositi. Palije tkó iz volne jagnjet, ki jih na praznik sv. Neže (21. januarja) vsako leto blagoslovijo po pontifikalni maši v cerkvi sv. Neže zunaj obzidja v Rimu.
Papež palije na predvečer praznika sv. apostolov Petra in Pavla
(apostola godujeta 29. junija) slovesno blagoslovi nad grobom sv.
Petra v baziliki sv. Petra. Palije nato hranijo v posebni skrinjici pod
oltarjem (konfesijo) nad grobom sv. Petra. V molitvi, s katero papež
blagoslavlja nove palije, je
nakazana simbolika palija.
Palij je stkan iz ovčje volne
in metropolita opozarja, da
mora biti pastir, posnemovalec Dobrega pastirja
(prim. Jn 10,1-21), ki je
izgubljeno ovco nesel nazaj
k drugim ovcam in bi zanje
dal tudi svoje življenje.

