STATISTIKA
KRSTI

2017
27

2018
27

2019
19

PRVOOBHAJANCI

6

8

8

BIRMANCI

7

6

9

VEROUČENCI

59

60

59

POROKE

6

5

5

POGREBI

62

51

67

NEDELJNIKI

281

279

248

SV. OBHAJILA

20.100

20.050

19.750

Preko rednih nabirk ste leta 2019 darovali 13.572€. Pri desetih
nabirkah za škofijo in za misijone se je zbralo 4.213€. Za gretje ste
prispevali 4.250€. Izdatkov za bogoslužje, katehezo in župnijsko
pisarno je bilo za 4.530,19€. Tekočih izdatkov (elektrika, gretje,
vodovod, Nigrad itd.) je bilo za 7.851,90€. Za večja dela (obnova
pisarne, elektroinštalacij itd.) je bilo za 11.376,68€. Hvala tudi za
druge darove s katerimi smo pokrili vse redne in izredne stroške.
Hvala za finančno, molitveno in drugo konkretno podporo in pomoč.

Prag večnosti so prestopili:
Franjo Kmetič (73), Pregljeva ul.; Marija Horvat (89) Betnavska ul.; Katarina Dolšak (86), Pajkova ul.; Danica Pečovnik
(92) Zg. Košaki; Erika Potočnik (80) Puškinova ul.; Štefanija
Polanič (96), Dalmatinska ul.; Metka Vrabl (59), Gosposvetska ul.;
Viktorija Črepinšek (78) Ribniško selo; Jožef Očko (78) Kardeljeva
cesta; Ivan Urekar (92) Cesta proletarskih brigad.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

SVEČNICA 02.02.2020

Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po Mojzesovi postavi je
morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam
darovati in se tako »očistiti«. Kakor v vsem, se je tudi v tem Marija
pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo.
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo slovesno: obsegalo je procesijo,
pridigo in mašo, sprva pa še ni imelo posebnega imena. Ko se je praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v
jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje
proslavljanje Kristusa, ki
ga je Simeon v svojem
hvalospevu
imenoval
»luč v razsvetljenje
poganov«. Na besede
starčka Simeona se sklicuje starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v
procesijo s svečami. O
tem obredu poroča znamenita romarica Silvija v svojem spisu s konca
4. stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem.
S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in
Bogu posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega
življenja v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se
z zaobljubami k določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim.

NOGOMETNI
TURNIR
V nedeljo 2. februarja,
ob 15.00, bo v telovadnici Srednje lesarske
šole na Limbuškem
nabrežju
zanimivo
nogometno srečanje.
Pomerili se bodo:
duhovniki, župani iz Skupnosti občin Slovenije, novinarji, policisti iz
Ruš, in kozjaški lisjaki. Vabljeni, da navijate za svoje župnike.

TOREK, 11. FEBRUARJA, SVETOVNI DAN BOLNIKOV

ROMANJE V DREŽNICO, V SOBOTO, 28. MARCA 2020
Župnija sv. Petra v Malečniku nas vabi, da se skupaj z njimi udeležimo
romanja v Drežnico. Avtobus pride iz Malečnika mimo naše cerkve, kjer
nas pobere ob 5.15. Pot nas bo vodila mimo Ljubljane, Nove Gorice, preko
Kobarida do Drežnice, ki je bila že dvakrat razglašena kot najlepša hribovska vas. Tam bo sveta maša v cerkvi Svetega srca Jezusovega. in po maši
kratek razgled okolice. Potem se
vračamo v Kobarid, kjer si bomo
ogledali znani Muzej prve svetovne
vojne. Od tam bomo romanje zaključili s povratkom v Maribor. Predvideni stroški za pot, muzej in
kosilo so 50-60€ (odvisno od števila).
V nedeljo, 6. januarja, so koledniki
obiskali nekatere domove v naši župniji, kjer so se zbrali domači in sosedje. Z vašimi darovi smo zbrali 675€
za misijone. Hvala tudi za vse druge
darove s katerimi redno podpirate delo
in poslanstvo naše župnije, Cerkve na
Slovenskem in po svetu.

Med svojim bivanjem na zemlji je Jezus izkazoval posebno skrb bolnikom in tako dobesedno uresničeval svoje besede: »Pridite k meni
vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt11,28).
Na ta dan smo v molitvi na poseben način povezani z bolnimi, ostarelimi in trpečimi. Naj bo to priložnost, da pomislimo, kako kot posamezniki in kot skupnost poskrbimo zanje.

26. FEBRUARJA, PEPELNIČNA SREDA, ZAČETEK POSTA
Gospod, tvoj Bog, te je izvolil, da mu
boš lastninsko ljudstvo izmed vseh
ljudstev, ki so na površju zemlje, ker
vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo je prisegel vašim očetom.
Zato vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti,
iz roke egiptovskega kralja faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj
Bog, močni in zvesti Bog, ki ohranja do tisočega rodu zavezo in
milost njim, ki ga ljubijo in njegove zapovedi spolnjujejo. 5 Mz 7,6

Zadnja nedelja v januarju, je
nedelja Božje besede. Takrat so
nekateri birmanci dobili od svojih botrov ali staršev Sveto pismo. Sveto pismo je v življenju
kristjana osnova za molitveno in
duhovno življenje. Tako se pri
verouku otroci v zadnjih letnikih učijo uporabljati Sveto pismo in z njegovo pomočjo stopiti
v globlji odnos z Bogom.

