OBVESTILA


V nedeljo, 24. maja, na binkošti, bomo pri obeh
jutranjih mašah imeli bolniško maziljenje za bolne
in ostarele.



V nedeljo, 31. maja, pri večerni sv. maši ob 19. uri
bo slovesni zaključek šmarnic s petimi litanijami.



V četrtek, 4. junija, bomo praznovali župnijski praznik Svetega Rešnjega Telesa. Sveti maši bosta ob
8h in 19h. Zvečer bo telovska procesija.



Župnijsko romanje bo v soboto, 13. junija. Smer:
Doberdob, tržaška obala. Več informacij v junijskem župnijskem listu.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo je bila sprejeta: Ema Škoda, Leskovec 77.
V večnost so odšli: Edvard Stajnko (83) Betnavska 84,
Julijana Merc (97) Mlinska 34, Elizabeta Ferčal (84) Murkova 7, Marija Karlovčec (85) c. zmage 107, Danica
Krajnc (62) Jakobski dol.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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DEL PASTIRSKEGA PISMA
NOVEGA NADŠKOFA ALOJZIJA
CVIKLA
...Začetek mojega poslanstva sovpada z začetkom poslanstva novoizvoljenih članov Župnijskih pastoralnih svetov. Tako
skupaj stopamo na pot nove
evangelizacije, ki naj bi spreminjala naša srca, miselnost in tudi našo organiziranost in strukture.
Trudil se bom, da bo
med nami čim več izmenjav in sodelovanja, kajti samo tako bomo lahko
dali življenje tistim oblikam pastoralnega delovanja, ki bodo pospešile
novo evangelizacijo, še
posebej mladinsko pastoralo,
vzgojo odraslih in osebno spremljanje. Prizadeval si bom, da
bi naša občestva postajala vedno bolj živa. Hvala vsem, ki prispevate svoj delež pri bogoslužju, oznanjevanju in karitativnem poslanstvu, in vsem vam,
ki ste vključeni v vodenje občestev (ŽPS, ključarji, gospodarski sveti, voditelji skupin …).
Posebna misel gre tudi

vam, bolniki, trpeči in osamljeni. Želim vam povedati,
da ste prisotni v mojih molitvah, pa tudi vas prosim, da
vaš križ darujete zato, da bi
bilo med nami vedno več Luči
in dobrote.
Svoje služenje začenjam
po sklenitvi sporazuma z naši-

mi bankami upnicami. S tem
se za našo škofijo, ki je zašla
v finančno in gospodarsko krizo, končuje obdobje največje
negotovosti. Na žalost zgodovine ne moremo spremeniti.
Dejstva in razočaranja ostajajo, prav tako ostaja bolečina.
Zavedam se tega, obžalujem,
kar se je zgodilo, in vse prizadete prosim odpuščanja. Prosim Gospoda za moč, da bi

lahko zaprli to žalostno stran in na izkušnjah tega, kar smo
doživeli, začeli pisati novo poglavje. Naša nadškofija bo odslej
delovala z zelo omejenimi finančnimi viri: na temelju darov in
dobre volje vas vernikov. Pred nami je težko obdobje, kajti
tudi vi se spopadate s finančno krizo in njenimi posledicami.
Verjamem in zaupam, da bomo skupaj in z Božjo pomočjo to
novo poglavje naše krajevne Cerkve zmogli pisati bolj evangeljsko, pričevalno in solidarnostno.
Obračam se na vas, župnijska občestva, redovne skupnosti, laiška gibanja in združenja, in prosim, da me podprete z molitvijo, da bom lahko izpolnil nalogo, ki mi je zaupana. Prizadeval
si bom, da bi vsi začutili vero kot dar in priložnost, ki spreminja naše medsebojne odnose, nas vodi k večji solidarnosti in
spravi. V to upam in verjamem. V želji, da bi se osvobajali
teme in iskali Luč, ki vedno pomeni nov začetek, sem si izbral
škofovsko geslo: »Iz teme bo zasvetila Luč«.

PRAZNOVANJE OBLETNIC POROKE, 19. APRILA
Poročni dan
je za mnoge
eden najlepših dni v življenju. Zato
je prav, da
se ga spominjajo in se
Bogu zahvalijo za prehojeno pot. Življenje prinese takšne in
drugačne
preizkušnje. Praznovanje je priznanje za vztrajnost in spoštovanje ter spodbuda za naprej. Naj zgled izkušenih parov opogumi mlade, da se odločijo za skupno življenjsko pot, ki ga
spremlja Božji blagoslov v zakramentu svetega zakona.

ŠMARNICE
Mesec maj nekateri imenujejo kar
najlepši v letu, kar je povezano s
prebujanjem narave, z zmago življenja nad smrtjo zime. Mesec majnik je poleg septembra tudi mesec
porok, saj se takrat poroči največ
parov. Dnevi so toplejši in v gozdu
zacvetijo šmarnice. Maj pa je tudi
Marijin mesec, saj je Nebeški kraljici ta mesec posebej posvečen.
BIRMA
V soboto, 16. maja, ob 10h bo pri nas sveta birma. Obred bo
vodil kanonik Stanislav Slatinek. K sveti birmi bo lahko pristopilo 5 fantov in 10 deklet. Na birmo so se pripravili z rednim obiskovanjem verouka, z duhovnimi vajami, s sodelovanjem pri Karitas in na srečanjih Vere in Luči. Želimo jim obilje Božjega blagoslova.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 31. maja, pri sv. maši ob 10. uri, bo 7 otrok iz 3.
in 4. razreda prejelo Jezusa v svoja srca. Babič Gal, Babič
Tim Černetič Gašper, Ferlinc
Katja, Geržina Ela, Kirbiš Melani in Rafanelli Caterina so se v
treh letih verouka, ki so ga
začeli pri katehistinji Ljubici
Muršič in nadaljevali pri župniku, najprej pripravili na zakrament svete spovedi, ki so ga
prvič imeli na pepelnično sredo. Čez par tednov pa se bodo
prvič srečali z Jezusom v podobi kruha, Jezus, ki se nam na
tako preprost način daruje in
nam tako pove, da je tu za nas.

