OBVESTILA




Bi radi spoznali čudovito ženo, ki je znala gledati z očmi
Ljubezni? Bi radi spoznali Mater Terezijo, ki je svoje življenje darovala za najbolj uboge med ubogimi? Misijonska skupina Pridi je pripravila muzikal o Materi Tereziji, z naslovom Svinčnik Zanj. Tokrat vam bomo pričarali čudoviti
večer v vaši neposredni bližini, v nedeljo, 26. 5., ob 19.30., v
Slomškovi dvorani v Mariboru. Vstopnine ni, so le prostovoljni prispevki. Del izkupička je namenjenega za misijone.

V četrtek, 30. maja, bomo praznovali župnijski
praznik Svetega Rešnjega Telesa. Sveti maši bosta
ob 8. in ob 19. uri. Zvečer bo telovska procesija.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
V krščansko občestvo so bili sprejeti: Nejc Papež,
Zrkovci 95, Nik Novak, Prušnikova ul. 34, Marcel Bučar,
Makedonska 11.
V večnost so odšli: Antonija Mlakar Veselko (82), Ljubljana, Silva Treven (82), Ferkova 8, Doroteja Vošnik
(78), Ljubljanska 63, Albina Hadžič (84), Teslova 3, Ljudmila Romih (65), Marčinkova ul. 6, Franc Ivanuša (94),
Guličeva 8, Frančišek Dajčbauer (78), Ul. Pariške komune 7, Dragica Bera (79), Ljubljanska 71.
Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
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Mesec maj je poln duhovno
bogatih dogodkov in slovesnosti, ki nas vodijo k Bogu. Pesem
Spet kliče nas venčani maj, k
Mariji v nadzemeljski raj, že
od prvega maja doni po naših
cerkvah in nas vabi k majniški
pobožnosti. Cvetoči maj je
posvečen Mariji, ki nam je rodila našega Odrešenika Jezusa.
Kristjani verujemo, da Marija,
kot Božja Mati, lahko prosi za
nas pri Bogu. Zato se z zaupanjem zbiramo v njenih svetiščih,
jo častimo z molitvijo in pesmijo in ji priporočamo sebe in vse
svoje drage. Od ponedeljka do
četrtka imamo šmarnice za
otroke, pri katerih beremo zgodbo Živa Cerkev izpod peresa
Gregorja Čušina. Šmarnično branje
nam v živahnem in otrokom razumljivem jeziku približa dogodivščine fantiča Petra, ki je tudi ministrant, med
sveto mašo pa se rad ozira naokrog in
opazuje. Tako se mu nekoč zazdi, da
Jezus na križu dvigne glavo in mu
pomežikne. Peter to želi preveriti,
zato se popoldne vrne v cerkev in prične se zgodba o živi Cerkvi: o cerkvi,
v kateri svete podobe oživijo in pripovedujejo o svojem življenju in srečanju z Jezusom; o cerkvi, v kateri je
navzoč živi Jezus ...

Ostale dni pa imamo branje
za odrasle. Šmarnično branje
Obrazi vere pa predstavlja osebne
zgodbe 31 povsem običajnih ljudi,
ki so pustili, da je Bog iz njihovih
življenj napravil tisto najboljše.
Niso bili popolni, so pa skozi vzpone
in padce iskali Božjo smer in s tem
spreminjali svet. S svojo duhovno
pustolovščino nas bodo navdihovali
slovenski arhitekt, ki je veroval, da
s svojim življenjem in delom le
izpolnjuje Božjo voljo, ustanovitelj
skavtskega gibanja, ki je zaznamoval rodove mladih, čilenska najstnica, ki jo je Kristus popolnoma osvojil, genetik, ki je bil velik borec za
spoštovanje življenja od spočetja ... in številni drugi izjemni posamezniki.

SVETA BIRMA
V nedeljo, 12. maja, pri sv.
maši ob 10. uri, bo 15 učencev
8. in 9. razreda potrjenih v
veri. Birmansko slovesnost bo
vodil nadškof Turnšek. Mladi
kristjani se z birmo vključujejo
v versko življenje odraslih kristjanov in ni vseeno, kako jih
bomo sprejeli in kakšen zgled
bodo videli v nas. Zato molimo
ta mesec skupaj z njimi, naj jih
Božji Duh bogato obdari s svojimi darovi in jim da stanovitnost
v veri. Bodimo v mesecu maju versko živa in dejavna župnija,
ki se bo z veseljem zbirala ob oltarju in z molitvijo spremljala
mlade kristjane na poti k Bogu.

PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 26. maja, pri sv. maši ob 10. uri, bo 10 otrok iz
3. razreda prejelo Jezusa v svoja srca. To pomeni začetek
srečevanja z Bogom pri božji mizi. Pri prvem obhajilu
Jezus prvič stopi v srce otrok z željo, da bi jih s svojim
božanstvom duhovno obogatil in jim dajal moč za rast v
dobrem.
IZLET V GORIŠKA BRDA, četrtek, 6. junija
Župnik organizira izlet v Vipolžah, v Goriških Brdih. Na
poti si bomo ogledali Sveti križ v Vipavski dolini in Kostanjevico pri Gorici. V Vipolžah se bomo ustavili pri družini
Velušček, kjer nas bodo postregli s češnjami, malico in
vinom. Tam bo tudi priložnost kupiti češnje za domov. Šli
bomo v četrtek, 6. junija, ob 7. uri izpred cerkve. Povratek okrog 20. ure. Prispevek za avtobus in za malico je 20 €. Prijave zbiramo v zakristiji, do nedelje, 26. maja.

ROMANJE NA KOROŠKO, sobota , 15. junija
Kot vsako leto junija, bomo tudi letos romali po lepih krajih
naše domovine. Po Dravski dolini se bomo peljali do Libelič,
kjer si bomo ogledali staro črno kuhinjo v župnišču in cerkev
sv. Martina. Nato bomo poromali k sv. Petru na Kronski gori,
kjer bomo imeli sv. mašo. V Šentanelu bomo na kosilu.
Zapeljali se bomo do Črne na Koroškem in na poti videli še
kakšno znamenitost. Dan bomo zaključili na Prevaljah, kjer
bomo imeli večernice v farni cerkvi sv. Marije na jezeru.
Odhod bo v soboto, 15. junija, ob 7. uri izpred naše cerkve.
Vrnili se bomo okrog 21. ure. Prijave zbiramo v zakristiji.
Prispevek za vožnjo in kosilo je 20 €.
BOLNIŠKO MAZILJENJE, na binkoštno nedeljo, pri maši ob
10. uri, bo maziljenje bolnih in ostarelih.

PRAZNOVANJE OBLETNIC POROKE, 21. APRILA

