ŽUPNIJSKA OBVESTILA
 Na misijonsko nedeljo, 23. oktobra, ste za slovenske








misijonarje/ke darovali 960 €. Hvala za Vašo solidarnost!
1. novembra bodo svete maše ob 8h, 10h in 18h.
11. novembra, ob 19h bo sveta maša in obred zapiranja
svetoletnih vrat v baziliki Matere usmiljenja v Mariboru.
Sv. maša ob sklepu leta usmiljenja in zapiranja svetoletnih vrat v stolnici, 19. novembra ob 18.30.
Revija cerkvenih pevskih zborov bo v nedeljo, 20.
novembra, ob 15h, v cerkvi sv. Cirila in Metoda—Tezno.
Na 1. adventno nedeljo, 27. novembra, se bo pričelo
novo cerkveno leto. Pri dopoldanskih sv. mašah bo blagoslov adventnih venčkov. Skavti bodo adventne venčke tudi
ponujali. Prav tako je 1. adventna nedelja tudi nedelja
KARITAS. Celotna nabirka bo namenjena delovanju karitativne dejavnosti v naši župniji.
Na 2. adventno nedeljo, 4. decembra, bo okoli 11. ure
(po 10. sveti maši) otroke obiskal sveti MIKLAVŽ.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo je s krstom bil sprejet:
Nik Josipović Preradović, Graz.
V večnost so odšli:
Mihael Roudi (96) Ažbetova 10; Marija Polajžar (84)
Miklavž; Angela Belec (87) Betettova 19; Jakob Lešnik
(90) Igriška 9; Dušan Sodin (60) Radvanjska 43;
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: župnik, Franček—Francesco Bertolini
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Zadnji mesec cerkvenega leta, november, je
zaznamovan s številnimi
cerkvenimi
prazniki,
zato ga lahko upravičeno označimo za mesec
veselja, upanja in radosti.
Osrednja pozornost pa je vendarle usmerjena na sam začetek tega meseca. V Katoliški
Cerkvi na ta dan obhajamo
slovesni in zapovedani PRAZNIK VSEH SVETIH. Čeprav
se 1. november uradno imenuje dan spomina na mrtve, je
po krščanski tradiciji to praznik zmagoslavja in veselja,
ker časti spomin na življenje
vseh tistih svetnikov, ki jih
Cerkev ni uradno razglasila
in uvrstila na svoj koledar,
zato so med temi svetniki
tudi naši najdražji. Na praznik vseh svetih se namreč
spominjamo (tudi) vseh mater
in očetov, ki so z neizmerno
požrtvovalnostjo posvetili svoje življenje skrbi za svoje otroke, družino in dom ter tudi za
domovino; vseh odraščajočih
ljudi, ki jih je Bog poklical k
sebi šele na začetku njihove
življenjske poti oz. sredi načr-

tovanja le-te, ti pa so
pokazali pripravljenost na
srečanje z Njim; vseh
osamljenih, bolnih, zapostavljenih ljudi, ki so v
svojih preizkušnjah dozoreli za nebesa; vseh ljudi s
slabimi lastnostmi, ki pa so si
iz dneva v dan s pomočjo
spovedi prizadevali, da bi
odpravili svojo šibkost.
2. november – PRAZNIK
SPOMINA VSEH VERNIH
RAJNIH.
Spominjamo
se
vseh tistih vernih rajnih, ki so
morda še v kraju očiščevanja
iz zorenja za nebesa. Ti verni
rajni si sedaj ne morejo več
prizadevati za zveličanje.
Lahko jim pa mi, ki še spadamo k »potujoči Cerkvi«
pomagamo s svojimi molitvami, žrtvami in svetimi
mašami.

SVETO LETO USMILJENJA
2015 – 2016
GESLO je vzeto iz 36. vrstice 6. poglavja Lukovega evangelija, ki navaja: »Bodite usmiljeni, kakor je tudi vaš
Oče usmiljen!«.
Vabi nas, da živimo usmiljenje po zgledu našega nebeškega Očeta, ki nam pravi: »Ne sodite in ne boste sojeni.
Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpustite in vam
bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro,
potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo
nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s
takšno se vam bo odmerilo. (Lk 6, 37-38)«.
LOGOTIP, ki je delo slovenskega jezuita
Marka Ivana Rupnika, je prava mala teološka suma o usmiljenju.
Usmiljeni Oče želi, da gre njegov Sin (Vstali
Kristus) kot Dobri pastir v predpekel iskat izgubljeno ovco (Adama), kamor se je ta skrila pred
svojim Očetom zaradi storjenega greha. Jezus najde Adama (človeka) v grobu, ga obudi in z očetovsko ljubeznijo
naloži na svoja ramena, da ga povede k Očetu.
Skupno oko Adama (človeka) in novega Adama (Jezusa
Kristusa) lahko označimo za najpomembnejši prikaz
Božjega usmiljenja. Združitev človeškega in Božjega očesa
nam razodene, da Bog preko svojega Sina razume človeka, človek pa se zaradi odkritega in prejetega usmiljenja
nauči gledati sebe, druge in svet z Božjimi očmi. Ker
(stari) Adam odkrije svojo podobnost z novim Adamom, z
Očetom, je stari Adam odrešen.
Ta prizor, ki je umeščen v podobo mandeljna, zaokrožijo
še trije koncentrični krogi, ki prehajajo v vedno svetlejšo
modro barvo. S tem je nakazano gibanje Kristusa, ki nosi

človeka iz noči greha in smrti. Po drugi strani pa vedno
temnejša barva predstavlja nedoumljivost Očetove ljubezni, ki vse odpušča.
SVETA VRATA USMILJENJA imajo izjemno pomembno
simbolno sporočilo in moč, saj predstavljajo Jezusa Kristusa. Jezus je namreč rekel: »Jaz sem vrata. Kdor stopi
skozme, se bo rešil: hodil bo noter in ven in bo našel
pašo. (Jn 10,9)«.

»Telesni« vstop skozi svetoletna
vrata je namenjen »duhovnemu«
vstopu v Tistega, h kateremu prihajamo v cerkev.

»Telesni« izstop skozi svetoletna
vrata pa nas obvezuje, da odpuščanje, ljubezen in dobroto ter veselje, ki
smo jih prejeli od usmiljenega Očeta,
ponesemo v naše vsakdanje življenje – v naše družine, župnijska občestva, na delovno mesto in nasploh k vsakemu človeku,
ki je potreben pomoči.

Izredno sveto leto (jubilej) USMILJENJA, ki se je pričelo 8.
decembra 2015, se bo zgolj uradno zaključilo na slovesni
praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, 20. novembra
2016. Tudi naš nebeški Oče in njegov Sin, Jezus Kristus, namreč nista (bila) usmiljena z nami zgolj v tem obdobju.

