ŽUPNIJSKA OBVESTILA


Zakonska skupina se bo srečala v sredo, 5. oktobra, ob 17h,
pri nas.



Moška skupina se bo srečala v petek, 14. oktobra, ob 20h, pri
sv. Jožefu na Studencih.



VABLJENI SMO, DA SE V SOBOTO, 22.
OKTOBRA UDELEŽIMO DEKANIJSKEGA SVETOLETNEGA ROMANJA. ZAČETEK JE OB 10h
PRI FRANČIŠKANIH. OD TAM SE BOMO
PODALI V STOLNICO, KJER BO ZAKLJUČEK
NAJKASNEJE DO 14.00.



V torek, 1. novembra, bomo obhajali praznik Vseh svetih. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 18.00!



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

SEPTEMBER
V večnost so odšli:
Terezija Verdinek (93), Kettejeva 13; Ivan Vinovrkši (64),
Kardeljeva 68; Marija Mihalič (92), Na poljanah 29; Alojzija Flucher (65), Cesta zmage 92; Ivana Osojnik (86),
Delvska 29; Janko Žnidarič (83), Jarčeva ulica 19.
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,
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V mesecu oktobru, katerega
je papež Leon XIII. (+1903)
uradno določil za mesec rožnega venca, imamo lepo
priložnost, da osvežimo ali
pa še bolj poglobimo to
preprosto, lepo in močno
molitev. Veliko ljudi vidi v
molitvi
rožnega
venca
(rosarium) le mehanično
ponavljanje obrazcev. Vendar pa se nam bistvo samega prebiranja jagod razodene šele skozi njihovo premišljevanje.
Seveda se nam ob tem zastavi vprašanje, kako lahko
dosežemo poglobljeno duhovno zrenje v skrivnosti te
najvišje marianske molitve?
Z očmi in srcem Nje, ki je
bila Gospodu najbližja, lahko gledamo le, če se ustni
del rosarium-a odvija v
ustaljenem mirnem ritmu. K takšnemu razumevanju molitve nas privedejo
tudi
naslednje
Jezusove
besede: »Pri molitvi pa ne
blebetajte kakor pogani;

mislijo namreč, da bodo
uslišani zaradi svojih mnogih Besed« (Mt 6,7).
Ustni in premišljevalni del
rožnega venca tvorita celoto kakor človekova duša
in telo. Ta molitev je po
besedah papeža Pija XII.
(+1958) »povzetek vsega
evangelija, premišljevanje Gospodovih skrivnosti,
večerna
daritev,
venec rož, pesem hvalnica, družinska molitev,
povzetek
krščanskega

Ne glede na Vaše poznavanje molitve rožnega
venca Vas prisrčno vabim,
da se nam pridružitve v
SKUPNI MOLITVI ROŽNEGA
VENCA v NAŠI CERKVI pol
ure pred sveto mašo.

življenja,
sigurno
jamstvo
nebeške pomoči, varstvo pričakovanega zveličanja«.
Svoj čas je bila navada, da so
družine vsak večer molile rožni
venec, ker so se zavedale njegovega pomena za rast in poglabljanje krščanskega življenja. V zadnjih desetletjih pa je to zavedanje v zatonu, zato ljudje tudi
več ne vidijo potrebe, da bi živeli v skladu z Božjimi zakoni.
Takšen način razmišljanja je posledično privedel do tega, da
družina kot osnovna celica vsake družbe propada. Ob tem
pa se moramo zavedati, da propadanje družine vodi v propad celotne družbe. Osebne odločitve za molitev rožnega
venca ni težko sprejeti. Po tem, ko jo vnesemo v naše osebno in družinsko življenje, pa je na preizkušnji naša vztrajnost. Vsestranskost vsebine rožnovenskih skrivnosti omogoča, da ta vztrajnost nikoli ne preneha, saj je tako v obdobju
žalosti kot tudi v obdobju veselja podan razlog za našo neomajno zatekanje k naši nebeški Materi bodisi v obliki priprošnje bodisi v obliki zahvale.
Najdi čas za razmišljanje – to je izvor moči.
Najdi čas za molitev – to je največja moč.
Najdi čas za ljubezen – to je sad milosti.
Najdi čas za delo – to je vrednost prihodnosti.
Najdi čas za darovanje – to je zmaga ljubezni.
Najdi čas za dobra dela – ta so ključ vrednosti.
Najdi čas za branje – to je izvir modrosti. je skrivnost mladosti.
Sveta Mati Terezija
V Materi Terezi so mnogi ljudje videli svetnico že v času njenega
delovanja, papež Frančišek pa ji je priznal to najvišjo čast z razglasitvijo, ki je bila 4. septembra v Vatikanu. Pojem svetosti je
zelo lepo ponazorila z naslednjimi besedami: »Sem samo to, kar
bi po volji našega Gospoda morali biti vsi«.

Zaključna romarska slovesnost ob obisku fatimske
Marije Romarice bo v četrtek, 13. oktobra, ob 17h,
na Ptujski Gori.

P. IVO PAVIĆ
Bi želeli vzpostaviti oseben
odnos z Gospodom? Bi radi
poglobili svojo vero? Ali pa
imate preizkušnje na duši,
duhu in telesu? Če ste vsaj
na eno vprašanje odgovorili
pritrdilno, imate čudovito
priložnost, da »okusite in
spoznate, kako dober je Gospod« (Ps 34,9).
V našo cerkev prihaja gost, ki ga cenijo tako doma v BiH
kot v tujini. V Šurkovcu p. Ivo Pavić skrbi za duhovno rast,
saj za župljane in romarje, ki v velikem številu prihajajo od
blizu in daleč (tudi iz Slovenije), vodi duhovne vaje in pričuje za Gospoda ter predano služi vsem, ki potrebujejo
pomoč. Na leto župnijo obišče preko 120.000 vernikov, ki
prihajajo, da bi poglobili vero in odnos z Jezusom. Veliko je
pričevanj vernikov, ki jim je romanje v Šurkovac spremenilo življenje. Živa vera p. Pavića, s katero ga je obdaril Gospod, se kaže v spreobrnjenjih, osvoboditvah in ozdravljenjih. Mnogo ljudi na njegovih seminarjih, duhovnih obnovah
in pričevanjih spozna, da je Bog živ tukaj in zdaj …
P. IVO PAVIĆ BO V SKLOPU VSESLOVENSKEGA SREČANJA
PRENOVE V DUHU V NAŠI CERKVI V SOBOTO, 15. OKTOBRA, od 9.30 DALJE. NA PROGRAMU SREČANJA SO NAGOVORI, SLAVLJENJE, SVETA MAŠA, PRILOŽNOST ZA SPOVED.

