sv. krsta in da mu pomagamo živeti po milosti, ki jo Bog daje človeku.
To kažejo posebej družinske figure, ki ostajajo povezane s Cerkvijo,
kjer je navzoča molitev in duhovno življenje.

OZNANILA
Župnija
Sv. Mihael
Radlje ob Dravi
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Številka 4
»GLEJTE TRIJE KRALJI ...«

DOGODKI V ŽUPNIJI

nedelja 13. januar – ob 9.00 NOVOKRŠČENCI, ki so v preteklem
letu prejeli zakrament sv. krsta
18. - 25. januar – teden molitve za EDINOST KRISTJANOV
Ureja p. Jože Poljanšek, župnik; e-pošta joze.poljansek@gmail.com
Mariborska cesta 9, Radlje ob Dravi; tel. 040 482 560 ali 02/ 888 05 73
Naša spletna stran: www.zupnija-radlje.eu

Lepo pozdravljeni dragi
farani in bralci naših Oznanil.
Praznik Jezusovega rojstva
je za nami. Današnji praznik
Gospodovega razglašenja pa
pomeni, da se Jezus razodel
vsem narodom. Jezus je prišel
odrešit vse narode in vsakega
človeka. Trije modri ali
trije kralji kot jih imenujemo,
so se dali voditi Bogu. Sledili
so zvezdi, ki jih je pripeljala
k Odrešeniku. V ponižnosti so
mu izkazali čast: pokleknili so
in mu darovali različne darove.
To je drža, ki jo potrebujemo
tudi mi. Ponižnost pred
Gospodom, ki nam je podaril
svojega Sina, da bi imeli
življenje v polnosti.

OBNOVLJENA ZUNANJA PODOBA ŽUPNIŠČA

ENODNEVNI ORATORIJ
Pred adventom je bil v župniji
enodnevni oratorij, ki se ga je
udeležilo preko 60 otrok
in animatorjev. Na tem
oratoriju so otroci izdelovali
adventne venčke. Oratorij je
spremljala tudi molitev in igra.
Pri nas oratorij močno poveže
med seboj otroke in mlade.

SV. MIKLAVŽ

V začetku septembra smo začeli z obnovo zunanje podobe župnišča.
Pater župnik in oba ključarja so se najprej lotili zidarskih popravil na
fasadi. Veliko dela je bilo na župnijskem podstrešju, ki so ga ključarji
temeljito počistili. Potem je sledila zamenjava obstoječe strehe. Krovci
so streho pokrili z deskami, novimi letvami in opeko. En dimnik smo
zrušili, drugega pa obnovili. Sledilo je še pleskanje fasade. Pater župnik,
ki je pleskar po poklicu je dobil na pomoč še štiri druge pleskarje in delo
je hitro steklo. Hvala posebej g. Jožetu Krajncu, ki je vodil vsa dela,
krovcem, ključarjem in ostalim, ki ste prispevali k temu, da je župnišče
urejeno.

Sveti Miklavž je obiskal otroke
v župnijski cerkvi, na Zg. Vižingi
in na Dobravi. Fotografija je iz
župnijske cerkve, kjer so otroci
iz šestega in sedmega razreda
skupaj s p. Jožetom pripravili igro.
Porednost otrok so spremljali
parklji, dobroto in dobra dela pa
angeli. Otroke je potem nagovoril
in obdaril sv. Miklavž.

LETOŠNJE JASLICE
V letošnjih jaslicah so predstavljeni štirje prizori: Jezusovo rojstvo,
Jezusovo darovanje v templju, Jezusov krst in družinsko življenje. V
ozadju je naslikano nebo, ki iz noči prehaja v dan in spet v noč … in v eni
izmed the noči je Bog postal človek. Tudi naše življenje se odvija iz dneva
v dan. Dogodki, povezani z Jezusom so za nas vir navdiha, da sprejmemo
otrokovo rojstvo kot čisti Božji dar, da ga pospremimo k zakramentu

