OBVESTILA


V nedeljo, 15. maja, na binkošti, bomo pri obeh jutranjih
mašah imeli bolniško maziljenje za bolne in ostarele.



V četrtek, 26. maja, bomo praznovali župnijski praznik Svetega Rešnjega Telesa. Sveti maši bosta ob 8h in 19h. Zvečer bo telovska procesija.



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



Župnijsko romanje bo v soboto, 11. junija. Smer: Koper,
slovenska obala. Več v junijskem župnijskem listu.

G. ŽERDIN LETOS PRAZNUJE 60 LET DUHOVNIŠTVA. V
NEDELJO, 3. JULIJA, OB 10H BO BISERNA MAŠA, VABLJENI.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo so bili sprejeti: Zala Vovk, Radvanjska 56, Ana Zečević, Panonska 4, Nik Tumpej, Žmavčeva 5.
V večnost so odšli: Marija Božič (88), Vera Kolenko (94)
Ljubljanska 66, Barbara Simonič,(81) Betnavska 65,
Sonja Frangež, Kardeljeva 57.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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Leto usmiljenja
»Po tem bodo vsi spoznali,
da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med
seboj« (Jn 13,35). Te Jezusove besede so bile izhodišče papeževe homilije, ko
je 24.4. na Trgu sv. Petra daroval sveto mašo za mladostnike med 13. in
16. letom, ki so se zbrali v Rimu na
jubileju. Ljubezen je »osebna izkaznica« kristjana. Je »edini veljaven
dokument«, po katerem prepoznamo
Jezusove učence. Če ta dokument
poteče in se ne podaljšuje, nismo več
priče Učitelja. Papež Frančišek je
mladostnike zatorej nagovoril:
»Hočete sprejeti Jezusovo povabilo,
da bi bili njegovi učenci? Hočete biti
njegovi zvesti prijatelji? Pravi Jezusov prijatelj se bistveno odlikuje po
konkretni ljubezni, ki odseva v njegovem življenju. Ljubezen je konkretna, če ni konkretna je telenovela.
Hočete živeti to ljubezen, ki nam jo
On podarja? Prizadevajmo si torej
biti v njegovi šoli, ki je šola življenja,
da bi se naučili ljubiti.« Sveti oče je

nadaljeval, da je ljubiti lepo in da
je to pot do sreče. Vendar pa ni
enostavno, zahteva trud. Kadar na
primer dobimo darilo, smo srečni.
Toda, da smo ga dobili, je moral
nekdo pokloniti svoj čas in napor.
Tako nam je obenem podaril tudi
del sebe, nekaj, čemur se je odpovedal. »Ljubiti namreč pomeni
podariti, ne le nekaj materialnega,
ampak nekaj samega sebe: svoj čas,
svoje prijateljstvo, svoje sposobnosti.« Prav tako v teh letih mladostniki v sebi zaznajo veliko željo po
svobodi. Mnogi jim bodo rekli, da
biti svobodni pomeni delati tisto,
kar se hoče. Tu je treba znati reči
»ne«. »Če ne znaš reči ne, nisi svoboden.« Delati vedno le tisto, kar
mi odgovarja, vodi v zaprtost in
oddaljenost ter onemogoča biti
odprti in iskreni prijatelji. Ni res,
da je vse v redu, kadar je meni
dobro. Svoboda je, nasprotno, dar,
da lahko izberemo dobro. Svoboden
je tisti, ki izbere dobro; tisti, ki
išče, kar je všeč Bogu, četudi je to
naporno. »Verjamem, da se vi mladi
ne bojite naporov.«

ŠMARNICE
V svetem letu usmiljenja, ki ga povezujemo z zakramentom spovedi, so v
februarju v Rim prinesli posmrtne
ostanke dveh velikih spovednikov: sv.
p. Leopolda Mandića in sv. p. Pija. O
slednjem je papež Frančišek dejal, da
je bil »služabnik usmiljenja«. Zato je
življenjepis o p. Piju z naslovom
Pater, ki je videl Jezusa v letošnjem
letu še kako primerno šmarnično čtivo.
Šmarnično branje za odrasle z naslovom Ljubim te, Terezija pa bo spregovorilo o Tereziji Deteta Jezusa, ki
sodi danes med najbolj simpatične svetnice: mladostna, duhovita, izvirna, človek upanja, blizu vsem, ki ljubijo in želijo biti
ljubljeni, totalno zaljubljena v Jezusa. Njemu se prepušča, da
jo po ravni in kratki poti pripelje do svetosti. Iz svoje skromne
samostanske celice objema vse ljudi in jim s povestjo svoje
duše ter s svojim življenjem pričuje o brezmejnem Božjem
usmiljenju. Goreče želi, da bi ljudje sprejeli Božjo neskončno
ljubezen. »O, moj Bog! Ali naj tvoja zavrnjena ljubezen odslej
ostaja v Tvojem srcu?« Človeško srce je nemirno, dokler ne
sprejme te Ljubezni brez meja.

Delitev hrane Karitas bo
v soboto, 7. maja, od 9.30 do 12h.
Za pare z izkušnjo neplodnosti bo 15. maja, v Don Boskovem
centru v Mariboru, potekalo srečanje z vodilno mislijo Dan upanja in ozdravljenja. Program srečanja:
15.00 slavljenje pred Najsvetejšim
15.30 sveta maša z molitvijo za potrebe parov
16.30 pričevanje para z izkušnjo neplodnosti
17.00 druženje in pogostitev

BIRMA
V soboto, 14. maja, ob 10h bo pri nas
sveta birma. Obred bo vodil kanonik Stanislav Slatinek. Na sveto birmo se pripravlja 5 fantov in 5 deklet: Lucijan Bračko, Sandi Drakšič, Žiga Fic, Inja Gačnik,
Alin Kopun, Katja Slana, Klara Šmigoc,
Tisa-Lia Šober, Marcel Tušek, Tilen Žunko. Pridružili se jim bodo tudi birmanci
iz sosednje župnije sv. Jožefa, Studenci.
PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 22. maja, pri sv. maši ob 10.
uri, bo 9 otrok iz 3. razreda prejelo
Jezusa v svoja srca. Mihael Bednički
Luka Bombek, Eva Čečelič, Kristjan Čeh,
Teo Fanedl, Sara Fleisinger, Luka Koren,
Anamari Mikša, Ema Zorec 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.
PRAZNOVANJE OBLETNIC POROKE
Letos se nam je na praznovanju obletnic poroke, ki je bilo, v
nedeljo, 17. aprila, pridružilo 13 parov. Med sveto mašo so
obnovili poročno obljubo. Potem smo skupaj zapeli zahvalno
pesem: Hvala večnemu Bogu, vse stvari ga zdaj molite...

