ŽUPNIJSKA OBVESTILA
V

nedeljo, 6. 12., nas bo pri maši
ob 10h obiskal sv. Miklavž.
 Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, bo v torek, 8.
decembra. Sveti maši bosta ob 8h
in 18h.
 Adventno spokorno bogoslužje bo v soboto, 12. in nedeljo, 13. decembra, pri večerni maši ob 18. uri.
 Sveti večer, četrtek, 24.12., maši ob 21. in ob 24. uri.
 Božič, petek, 25. decembra, maše ob 8., 10. in 18. uri.
 Štefanovo, sobota, 26.12, ob 18. uri, maša za domovino.
 Silvestrovo, četrtek, 31. decembra, ob 18. uri, zahvalno
bogoslužje.
 Novo leto, petek, 1. januarja, sveti maši ob 10. in 18. uri.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V večnost so odšli:
Olga Filip (71) Beltinci, Olga Kirbiš (58) Gerečja vas 25,
Karolina Kovič (83) Regentova 10, Julijana Selinšek (80)
Ljubljanska 33, Ana Fras (81) Kardeljeva 76, Sonja
Krumpačnik (87) Šarhova 30, Erika Lakoše (73) Delavska
22, Ivanka Koletnik (78) Kettejeva 20.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: Župnik, Franček Bertolini

SVETO REŠNJE TELO
MARIBOR,

december 2015, ŽUPNIJSKI LIST, LETO 33, ŠT. 12

SVETO LETO USMILJENJA
Od 8. decembra 2015
do 20. novembra 2016
Mnogi se sprašujejo, zakaj je
papež Frančišek razglasil jubilejno leto Božjega usmiljenja.
Smo v času velikih zgodovinskih sprememb. Mnoge to
navdaja s strahom. Čutijo se
ogrožene.
Tudi Cerkev išče, kako zopet
najti pot k človeku. Da se bo
današnji človek zaustavil in
prisluhnil, mu je treba nekaj
ponuditi. Kaj? Znamenja upanja in Božje bližine.
To je tisto poslanstvo, ki ga je Cerkev
prejela na velikonočno jutro: da
oznanja Vstalega,
živega in med nami
navzočega gospoda. To je vesela
novica, to je sporočilo, da nas Bog
ljubi. Mi lahko najdemo
Gospoda,
ker nas On išče, da
bi nas sprejel na

svoje rame in nas odnesel
nazaj v Očetovo hišo. Samo
takrat, ko začutimo, da nas je
doseglo Božje usmiljenje, lahko
tudi mi postanemo misijonarji
(prinašalci in pričevalci) tega
usmiljenja drugim.
Sveto leto je zato priložnost, ki
je ne smemo zamuditi, je ugoden čas, da ozdravimo rane, ki
jih nosimo v sebi, da gremo
iskat tiste, ki iščejo, da bi se jih
dotaknila Božja bližina. Gospod
nas ne bi spodbujal k pokori, če
ne bi spokornikom obetal odpuščanja. Bog je veliko bolj usmiljen in
skrben, kot si mi
predstavljamo.
Ni
osoren, godrnjav in
besneč. Je usmiljen,
prijazen
in
dober. Želim si, da
bi v tem svetem letu
to odkrivali, da nam
je Bog vselej pripravljen odpustiti, Vedno nas je pripravljen
sprejeti v svoj topli
objem, ker nas ima

rad.
Naj ne bo cilj svetega leta samo, da najdemo pot do spovednice, ampak osebno izkustvo, da me je doseglo Božje usmiljenje. To pa pomeni, da postanem drugačen, sposoben stopiti v
logiko usmiljenja in ljubezni. Sveto leto naj bodo vrata, ki me
vodijo v poglobljen način življenja po veri, ki se odraža tako v
duhovnih kot telesnih delih usmiljenja.
Naj nam Mati Božja, ki jo tukaj v Mariboru častimo kot mater
usmiljenja, in Ptujskogorska Mati Božja, kateri je v varstvo izročena naša nadškofija, ter priprošnja bl. Antona Martina Slomška odpre naše oči, da bomo razumeli nalogo, h kateri smo
poklicani. Samo tako bo jubilejno sveto leto obrodilo bogate
sadove.
+Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit
V TOREK, 8. DECEMBRA, BO OB 18.30, V STOLNICI SLOVESNA SV. MAŠA OB ZAČETKU SVETEGA LETA
V NEDELJO, 13. DECEMBRA, OB 16h ODPRTJE SVETIH
VRAT V STOLNICI IN SPREJEM BETLEHEMSKE LUČI
MIRU. OB 19h, ODPRTJE SV. VRAT PRI FRANČIŠKANIH
DRUŽINA, VREDNOTA DRUŽBE IN CERKVE

Vprašanje družine je tako pomembno, da ga ne gre reševati na hitro, brez širšega vključevanja javnosti in s preglasovanjem. Na žalost
je pri sprejemu novele Zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih prišlo ravno do takšnega izključevanja in preglasovanja. Ukinitev tisočletnega instituta zakonske zveze kot moškega in ženske
ter njegova nadomestitev z institutom dveh oseb, bo imela posledice na različnih področjih družbenega življenja. Tako nas (znova!)
čaka referendum, ki prihaja ravno pred Božičem, ki je za nas kristjane praznik rojstva Jezusa Kristusa in naš največji družinski praznik.
Kot pravi papež Frančišek smo dolžni pomagati pri zaščiti vrednote
družine: »Varujmo družino, saj gre za našo prihodnost!«
V omenjeni noveli gre za predlog problematičnih sprememb temeljnega družinskega zakona, ki so v popolnem nasprotju s krščanskim

naukom in antropologijo. Še posebej problematične so naslednje
posledice:
1. uvedba zakonske
zveze kot skupnosti
»osebe1« in »osebe
2« (prej moža in žene)
Ukinitev ideološko nevtralnega šolskega prostora in uvedba nove
državne ideologije, ki
bo vplivala na vse
vzgojno izobraževalne programe (od vrtca, osnovnih in srednjih šol).
3. Uvajanje državne ideologije (teorije spola na področju družine v
zasebne katoliške vzgojno izobraževalne ustanove, v kolikor bodo
te državno financirane.
4. Omejevanje pravice staršev do vzgoje otrok v skladu s krščanskim moralnim in verskim prepričanjem.
Dragi verniki, poleg tega kar slišite v prevladujočih medijih, ki nepristransko podajajo eno plat vsebine referenduma, poskrbite, da si
boste ustvarili bolj celostno sliko referendumske problematike. Kristjani smo tudi del civilne družbe. Truditi se moramo biti zgled, z aktivno udeležbo v civilnem dogajanju, tudi ko gre za volitve, referendume in podobne pobude, ki nam v demokratični družbi, kljub mnogim
manipulacijam omogočajo izražati svoje mnenje. Zadevo v molitvi
izročimo Bogu in glasujmo po svoji vesti.

NAROČNINE
& Družina –

98,80 €
(če plačamo do konca januarja 2016 pa le 96,20 €)
& Ognjišče – 29,70 € (naročniki po pošti pa 29,30)
& Prijatelj – 11,70 €
& Misijonska obzorja - 9 €
& Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) – 46 €

