
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 Praznik Brezmadeţnega spočetja Device Marije, bo v sobo-

to, 8. decembra. Sv. maši bosta ob 8. in 18. uri. 

 Adventno spokorno bogosluţje bo v soboto, 22. in nedeljo 

23. decembra, pri večerni maši ob 18. uri. 

 Sveti večer, pon., 24. decembra: maši ob 21. in ob 24. uri. 

 Boţič, torek, 25. decembra: maše ob 8., 10. in 18. uri. 

 Štefanovo, dan samostojnosti, ob 18. uri maša za domovino. 

 Silvestrovo, sobota 31.12. Ob 18. uri zahvalno bogosluţje. 

 Novo leto, torek, 1. 1. Sveti maši ob 10. in 18. uri. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

David Breznik, Gomila pri Kogu 52, Tia Vajngerl, Kna-

felčeva 28, Lili Oder-Fišer, Glavni trg 14, Celje. 

V večnost so odšli: 

Mirko Borko (85) Delavska 9, Maksimilijan Harl (62) Teslova 

6, Anton Koroša (85) Sp. Duplek, Zdravko Ţagar (74) 

Miklavţ, Joţef Vimer (78) Valvazorjeva 18, Franc Muraus 

(87) Ferkova 18, Terezija Trojar (99) Parmova 20, Irena 

Letonja (65) Wattova 1, Antonija Bučinek (92) Jezdarska 1. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: Ţupnik, Franček Bertolini 

SVETO REŠNJE TELO 
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1. adventna nedelja. Hvala 
za vaše darove za Karitas. 
1/3 bo namenjena za delo 
ţupnijske Karitas, 2/3 pa za 
škofijsko Karitas (Humani-
tarno skladišče, Materinski 
dom, Ljudska kuhinja Betle-
hem, zdravniška in zoboz-

dravstvena ambulanta).  

Na razpolago bodo adventni 
venci, ki so jih pripravili ska-
vti za podporo njihovemu 

delu z mladimi. 

Hvala za 649€  

za poplavljence.  

 

PRIHAJAŠ 

Jezus, prihajaš na svet  

in prinašaš luč.  

Naj se v tem  

adventnem času  
odrečemo temi greha in 

hudobije ter odpremo srce  

za tvojo odrešujočo  

svetlobo. 

Angel vesel iz nebes 

milo pozdravlja jo res; 

»Bodi češčena, blažena 

žena, Mati si Kralja nebes.  



Oktobra smo začeli leto vere. V katekiz-
mu za mlade YOUCAT je kratek odgovor 

na vprašanje: VERA—KAJ JE TO? 

 Vera je čisti Boţji dar, ki ga prejmemo, 

če zanj iskreno prosimo. 

 Vera je nadnaravna moč, ki jo nujno 
potrebujemo, da doseţemo svoje zveli-

čanje. 

 Vera zahteva človekovo svobodno voljo 

in jasen um, ko sprejme Boţje povabilo. 

 Vera je absolutno zaneslijva, ker Jezus jamči zanjo. 

 Vera je nepopolna, dokler ni dejavna v ljubezni.  

 Vera raste, če vedno bolje poslušamo Boţjo besedo in 

smo po molitvi v ţivi izmenjavi z njim. 

 Vera nam ţe zdaj daje predokus nebeškega veselja. 

BOŢIČNI KONCERT 

V petek, 21. decembra, po večerni maši (okr. 18.30) bo 
koncert ţenskega pevskega zbora Melodija, ki ga vodi 

Marjana Jančič. VSTOP PROST! 

ŠTEFANOVO ROMANJE IN KONCERT 

Vabimo vas, da letošnje štefanovo preţivimo skupaj ob 
pestrem duhovnem in kulturnem programu. Skupaj 
bomo šli na ogled najlepših jaslic v Ljubljani in okolici,  
obiskali boţični sejem, zvečer pa se bomo udeleţili 
koncerta v naši cerkvi. Odhod bo v sredo, 26. decem-
bra, ob 8.30 izpred cerkve. Povratek okrog 17.30, da 
se lahko udeleţimo sv. maše za domovino in potem boţi-
čnega koncerta zbora Slava Klavora v naši cerkvi. Pris-
pevek za avtobus in toplo enolončnico je 10 €. Prijave 

sprejemamo v zakristiji do nedelje, 16. decembra. 

DOBRODELNI KONCERT  

V sredo, 26. decembra, bo po večerni maši (okr. 18.30) 
pevski zbor Slava Klavora imel dobrodelni koncert v 
naši cerkvi. VSTOP PROST! Darovi bodo preko Karitasa 

namenjeni ţrtvam poplav novembra 2012. 

DOMAČE JASLICE  

Tudi letos bomo nagradili najlepše domače jaslice. 
Ogled bo v ponedeljek, 31. januarja, popoldne. Nagra-

jevanje pa v nedeljo, 6. januarja, pri maši ob 10. uri.  

ZAHVALA NA KONCU LETA  

Ob boţiču in novem letu, se duhovnika Franček Bertoli-
ni in Anton Ţerdin zahvaljujeva za vso pomoč in ţeliva 

blagoslovljene praznike. 

SILVESTROVO 

Vabimo vas na skupno praznovanje silvestrovega večera. 
Začetek bo ob 18. uri s sveto mašo. Nadaljevali bomo v 
učilnici, kjer bo do 24. ure pester 
duhovni, kulturni in zabavni pro-
gram. Prosimo vas, da se prijavite 
do nedelje, 30. decembra. Pris-
pevek za toplo jed je 5 €. Udele-

ţenci prinesemo pijačo in pecivo. 

OBISK KOLEDNIKOV 

Tudi letos bodo koledniki obiskali 
našo ţupnijo in zbirali pomoč za 
misijone. Z zvezdami in pesmijo 
bodo v nedeljo, 6. januarja, po-

poldne obhodili Regentovo ulico. 


