
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 Za civilno iniciativo, ki se trudi proti neugodnim spremem-

bam druţinskega zakonika, ki bi ogroţale druţino in pravice 

otrok smo posredovali vaš dar 150 €. Hvala!  

 V torek 18. januarja bomo začeli molitveno osmino za 

edinost kristjanov. Pri mašah bo kratko razmišljanje in 

molitev za edinost. 

 V sredo 2. februarja bo praznik Gospodovega darovanja 

ali Svečnica. Maše bodo ob 8. zjutraj in ob 6. zvečer. 

Pri obeh mašah bo blagoslov sveč. Prispevki za sveče za 

domov, ki jih boste lahko dobili v cerkvi, bodo namen-

jeni Stični mladih in drugim dobrodelnim namenom. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V večnost so odšli: 

Ivan Vrblač, 83, Rapočeva 18 

Ivan Marin, 79, Pajkova 27 

Branko Pintarič, 59, Čopova 3 

Frančiška Galle, 79, Regentova 2 

Anto Zečević, 51, Ljubljanska 41 

Adolf Marko, 80, Dalmatinska 38 

Marija Petelinc, 58, Gorkega 59 

Slavica Krušič, 81, Parmova 23 

Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924 

Spletna stran: http://www.sveto-resnje-telo.webs.com/ 
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Januar je mesec verskega tiska. 
V poplavi tiska in informacij  je 
teţko ohraniti pravo modrost in 
ţiveti v skladu z evangelijem. 
Verski tisk nam ţeli pomagati. 
Zato vam ga toplo priporočamo, 
vi pa ga priporočite tudi drugim. 
Ko greste na obiske lahko svojim 
prijateljem ponudite Ognjišče. V 
njem se vedno najde nekaj lepe-

ga za vsakogar.  

 

Letos smo v naši ţupniji imeli 
tekmovanje v jaslicah. Tiste, ki 
so se prijavili sem obiskal v 
nedeljo 2. januarja popoldne. 
Pri ocenjevanju jaslic sem gle-
dal predvsem na trud, ki ga je 
otrok vloţil in na izvirnost.  
Slovesno nagrajevanje jaslic bo 
v nedeljo 16. januarja pri maši 
ob 10. uri. Hvala dr. Rakuši za 

sponzorstvo  za nagrado. 

Ob  ogledu jaslic, tam kjer so 
ţeleli, sem blagoslovil dom. Z 
g. Ţerdinom sva blagoslovila 
tudi druge domove. Kdor ţeli, 
da duhovnik pride blagoslovit 
dom, lahko javi v zakristiji ali 
po telefonu. Drugače vas 
vabim, da sami, v druţinskem 
krogu blagoslovite dom in sku-
paj molite. Blagoslovljeno 
vodo najdete v cerkvi zadaj 

levo. Ţupnik Franček Bertolini 



Utrip iz Miklavţevanja 
Tudi letos je Miklavţ obiskal otroke v naši cerkvi. Okrog 60. otro-
kom je s pomočjo pridnih angelov delil svoje pakete. Ko smo sli-
šali, da se parklji pribliţujejo smo začeli goreče moliti, da nam 
niso mogli blizu. Miklavţ se je še posebej zahvalil vsem, ki v ţup-
niji skrbijo za verouk in za lepo oblikovanje maše ob 10. uri. 
Popoldne je Miklavţ po domovih obiskal tudi nekatere naše bir-

mance, ki so morali pokazati, da se na birmo resno pripravljajo.  

Zlata vrtnica 
Hortikulturno društvo Maribor je tudi letos podelilo priznanje 
ZLATE VRTNICE naši ţupnijski cerkvi za izreden uspeh v prizade-

vanju za olepšanje našega mesta. Hvala vsem, ki skrbijo za to. 

Otroci za otroke 
Tudi letos so otroci naše veroučne šole dobili adventni koledar, 

ki nam ga je poslala Misijonska pisarna. Upamo, da so vam zgo-

dbe v njem in spodbude za molitev, polepšale adventne druţin-

ske večere. Ob tem ste otroci zbrali 150 €, ki jih bodo dobili 

naši misijonarji za delo z otroki po ţupnijah, vzgojnih ustano-

vah in bolnicah. Hvala vsem darovalcem. 
 

Boţični koncert 
Tudi letos nam je na štefanovo domači pevski zbor po večerni 

maši priredil lep boţični koncert. Zborovodkinji Heleni Štajnmec 

in vsem pevcem prisrčna hvala. 


