PREMAGOVANJE SKUŠNJAV
Bi se zares radi rešili trdovratne skušnjave, ki ji vedno
znova podležete? Božja rešitev je jasna: ne skušajte je
zatreti, temveč jo priznajte! Ne prikrivajte je, temveč jo
razkrijte. Ozdravljenje se začne z razkritjem občutkov.
Če bolečino skrivate, jo le še povečujete. V temi težave
rastejo in postanejo vse večje, toda ko jih izpostavite luči
resnice, se skrčijo. Zaradi prikrivanja težav lahko še zbolite. Zato snemite masko, nehajte se pretvarjati, da ste
popolni in stopite na svobodo. Satan vas želi prepričati,
da sta vaš greh in skušnjava edinstvena in da ju morate
zato skrivati. Toda v bistvu smo v si v isti kaši. Vsi se
bojujemo s podobnimi skušnjavami in »vsi smo grešili« (Rim 3,23). Rick Warren

V krščansko občestvo so bili sprejeti:

Ian Šoštarič, Ljubljanska; Zala Fras, Betnavska;
Eva Korošec, Popovičeva

Prag večnosti so prestopili:
Marija Vadlja (100), Ob ribniku; Miroslav Županec (95), Cesta zmage; Milan Ulipi (54), Ul. Frana
Kovačiča; Štefanija Gomzi (84), Jezdarska ul.;
Bojan Gostič (55), Pivkova ul., Franc Ostreuh (69),
Celjska ul.; Stanislav Murko (80), Engelsova ul.;
Albin Živec (87), Berglezova ul.; Erika Krajnc
(80), Ljubljanska ul.; Marija Kaiser (83), Ul. Frana
Kovačiča; Renato Kolar (56), Beograjska ul.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik
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Gotovo smo vsi poklicani, da napredujemo
kot glasniki evangelija. Hkrati si prizadevamo za boljšo izobrazbo, poglobitev svoje
ljubezni in odločnejše pričevanje za evangelij… Kar si odkril, posreduj drugim. Naša nepopolnost ne sme biti
opravičilo. Nasprotno, naj bo spodbuda, da se ne vdajamo povprečnosti, ampak da rastemo naprej. (Papež Frančišek, EG 121).

In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi
oznanjevalci, evangelija, spet drugi pastirji in učitelji, da se
sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega
telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja
Božjega Sina… Ef 4,11-13.
Naše služenje v župniji se je začelo na različne načine. Morda smo službe, ki jih v župniji opravljamo, »podedovali«. Morda so v nas odkrili
darove in so nas poklicali. Morda smo sami spoznali,
kako lahko prispevamo k temu ,da bo naša župnija
živa in smo svoje darove dali na razpolago občestvu.
Pomembno je, da v svojem služenju ne ostajamo na
istem mestu. Vzeti si moramo čas tudi za svojo
duhovno rast. Tako bomo bolj odprti za darove, ki
nam jih Bog želi dati. Župnija in dekanija z vsemi
svojimi dejavnostmi lahko postane kraj oblikovanja
laikov tako kot je bogoslovje kraj oblikovanja duhovnikov.

Letos smo še posebej pozorni na to, kar nam v
župniji pomaga k medsebojni povezanosti in k
rasti za skupno gradnjo občestva, ki je pozorno in
odprto tudi za obrobne in oddaljene.

GOSPODOV VNEBOHOD, v četrtek, 30.
maja, ob 19.00. Lk 24,61-53: Peljal jih je
ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih
blagoslovil. Medtem ko jih je blagoslavljal,
se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo.
Oni pa so se mu poklonili in se v velikem
veselju vrnili v Jeruzalem.
BIRMA, v soboto, 1. junija, ob
10.00, v cerkvi Sv. Jožefa na
Studencih. Naši birmanci iz 8.
razreda: Zala, Matevž, Lana,
Luka K., Mark, Ana, Marina,
Luka P. in študentka Nika.
BINKOŠTI, v nedeljo, 9. junija. Jn 14: Če me ljubite, se boste
držali mojih zapovedi; jaz pa bom
prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas
vekomaj. Maziljenje bolnikov

in zaključek katehez za otroke.
SVETA TROJICA, v nedeljo,
16. junija. Ob 10.00 slovesnost
prvega svetega obhajila za
otroke 3. razreda: Lina, Leo,
Alen, David, Anže, Zala, Vito,
Lara in 5. r. Julija.

ROMANJE, SOBOTA, 22. JUNIJA
Odhod bo ob 7.00 izpred cerkve. Pot nas bo vodila k sv. Mariji v
Petrovče, k sv. Jožefu v Celje, na Teharje in k bl. Slomšku na
Ponikvo. Priporočen dar za kritje stroškov za avtobus in za kosilo je 25€. Dar prosim izročite ob vpisu. Povratek je predviden ob
19.00.

POSVETITEV CERKVE,
NEDELJA 23. JUNIJA, OB 18.00
Nadškof Alojzij Cvikl, bo letos posvetil našo cerkev, ki jo je
6.11.1938 blagoslovil škof Ivan Tomažič. Lani smo z nadškofom
Francem Krambergerjem praznovali 80 letnico blagoslovitve.
Na sam praznik Svetega Rešnjega Telesa, v četrtek, 20. junija
bosta sveti maši ob 8.00 in ob 19.00. Tokrat pri večerni sveti
maši ne bo telovske procesije.
V nedeljo, 23. junija, bo dopoldne sveta maša samo ob 10.00.
Vsi ste vabljen na popoldansko sveto mašo s posvetitvijo cerkve.
Na koncu svete maše bo še mestna telovska procesija, ki bo letos
izjemoma okrog naše cerkve in ne iz stolnice do frančiškanov.
Po obredu vabljeni na prijateljsko druženje pred cerkvijo.

