OBVESTILA




V petek, 18. marca, bo 24 urna priložnost za prejem zakramenta sprave v Mariboru. Pri frančiškanih:
od 7h do 20h. Ob 24h sv. maša z nagovorom nadškofa
Turnška. Nadaljevanje spovedi od 24h do 9h, v soboto. V stolnici: od 7h do 24h. Na Ptujski gori od 7h do
sobote, ob 7h.
V soboto, 19. marca, na praznik sv. Jožefa, vabimo,
da se udeležite slovesnosti v sosednji župniji sv. Jožefa na Studencih ob 10h. Pri nas bo sveta maša samo
ob 18h. Priporočimo se varuhu družin.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo je bila sprejeta:
Ajda Jurančič, Cesta zmage 25.
V večnost so odšli: Andrija Puž (69) Cesta proletarskih
brigad 62, Peter Slamič (72) Potrčeva 8, Marija Štern
(80) Rapočeva 18, Jožica Zaležnik (91) Pregljeva 4, Boštjan Milčev (38) Trdinova 18, Emilija Skutnik (83) Ljubej
63, Jožef Simončič (60) Stantetova 14, Magda Redjko
(85) Nad elektrarno 15, Milan Sivilotti (91) Focheva 36.

Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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SVETO LETO
USMILJENJA
Farizeji so to opazili in
govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to
slišal in rekel: »Ne potrebujejo
zdravnika zdravi, ampak bolni.
Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in
ne žrtve. Nisem namreč prišel
klicati pravičnih, ampak grešnike« (Mt 9,11-13). Bog, ki je usmiljen, si želi našega usmiljenja.
Tu je nekaj načinov, kako biti
usmiljen. Mogoče bodo tudi vam
prav prišli.
Pokličite nekoga, za katerega
veste, da je osamljen. Še posebej, če veste, zakaj je osamljen.
Nekomu napišite pismo odpuščanja. Če ga ne morete poslati,
prosite Kristusa, naj ima z vama
obema usmiljenje, in potem pismo zažgite.
Načrtujte mini romanje h krajevnemu svetišču.
Potrudite se živeti v skladu s telesnim delom usmiljenja sprejemanja popotnikov.

Naredite nekaj dobrega ali
kakšno uslugo nekomu, s
katerim se ne razumete ali pa
vam je naredil krivico.
Pazite na svoje vedenje na
spletu. Vam tista objava res
izboljša vašo podobo ... in druge pusti slabe volje? Ali tolčete po ljudeh, da napajate svojo
jezo in ponižujete druge?
Dajte mašni namen za žive:
prijatelje in sorodnike, celo
tujce, za katere slišite/berete,
da jim je težko.
Bodite tako radodarni, da pustite, da vam nekdo pomaga;
ljudje imajo potrebo, da se
počutijo potrebne.
Omejite imetje: delite svoje
stvari z revnimi.
Ponudite starejši osebi prevoz
k maši.

Spokorno bogoslužje

bo v soboto, 12.
in v nedeljo,13.
marca, pri večerni
maši ob 18. uri.

N A D Š K O F O VA V I Z I TA C I J A Ž U P N I J E
Nadškof je pastir, ki skrbi za svoje
ovce in jih želi voditi po poti, ki
skozi lepo življenje vodi k Bogu. V
tej svoji skrbi želi čim bolje spoznati župnije, ki sestavljajo škofijo.
Pomembno je, da ve, s katerimi
težavami se župnije srečujejo in
kje so župnije močne. Zato vsakih
pet let nadškof obišče župnijo, da
se podrobneje seznani s situacijo
na terenu. Sreča se z župnikom in
pastoralnim svetom, pregleda krstne in druge knjige in se seznani s
splošno situacijo verskega stanja v
župniji. Če je mogoče se sreča tudi
z drugimi skupinami v župniji.

VEČER KRŠČANSKE MEDITACIJE, BO V ČETRTEK, 10. MARCA OB 19h.

Lepo vas vabimo, da se ob nedeljah in petkih zvečer pridružite križevemu potu takoj po maši. Ob petkih bo od
15. ure do večerne maše molitev pred Najsvetejšim.
OD VELIKEGA ČETRTKA DALJE BODO VEČERNE SVETE
MAŠE OB 19h. Na velikonočno nedeljo, 27. marca, bo
spomladanska sprememba ure, ko bo treba premakniti
urine kazalce za eno uro naprej.


VELIKI TEDEN, konec marca 2016



VELIKI ČETRTEK, 24.3., ob 19. uri sveta maša. Spomin
zadnje večerje. Po maši češčenje.
Darovanje za Karitas.



VELIKI PETEK, 25.3., ob 15. uri križev
pot. Ob 19. uri bogoslužje velikega
petka, češčenje križa, obhajilo. Strogi post.



VELIKA SOBOTA, 26.3., ob 14., 15.,
16. in 17. uri, blagoslov velikonočnih
jedil. Ob 19. uri bogoslužje velike
sobote.



VELIKA NOČ, 27.3., ob 7.30 velikonočna procesija in vstajenjska maša. Ob
10. in 19. uri velikonočni maši z ljudskim petjem.



VELIKONOČNI PONEDELJEK, 28.3.,
sveta maša ob 19. uri.

NADŠKOF BO PRIŠEL K NAM V SREDO, 2. MARCA.
Popoldne se bo srečal z župnikom. Okrog 17h, bo šel v učilnice
pozdravit pevski zbor in zakonsko skupino.
OB 18.30, STE VSI VABLJENI V CERKEV, NA UMETNIŠKO
HOMILIJO: V SVETLOBI BOŽJE BESEDE.
Umetnik Zoran Anton More je to posebno predstavo po raznih
župnijah v vseh slovenskih škofijah izvedel že več kot 50x. Izhaja
iz Janezovega evangelija (Jn 1,1 V začetku je bila Beseda....),
potem gre v davnino do izraelskega ljudstva in Mojzesa, preko
psalmov pride do Nove Zaveze, torej do Jezusa in apostolov. Sledi
del, ki je posvečen Mariji Materi Božji in preko psalma 23 pride
spet do apostola Janeza, do Razodetja s katerim tudi zaključi.
Po umetniški homiliji bo nadškof Cvikl izpostavil Jezusa v najsvetejšem oltarnem zakramentu in vodil litanije na čast sv.
Jožefu.

