
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 V sredo 4.4. bomo ob 18. uri v učilnici gledali film Kri-

stusov pasijon. 

 VELIKI ČETRTEK, 5.4., ob 19. uri sveta maša. Spomin zad-

nje večerje. Po maši češčenje. Darovanje za Karitas. 

 VELIKI PETEK, 6.4., ob 15. uri kriţev pot. Ob 19. uri bogos-

luţje velikega petka, češčenje kriţa, obhajilo. Strogi post. 

 VELIKA SOBOTA, 7.4., ob 14., 15., 16. in 17. uri blagoslov 

velikonočnih jedil. Ob 19. uri bogosluţje velike sobote. 

 VELIKA NOČ, 8.4., ob 7.30 velikonočna procesija in vsta-

jenjska maša. Ob 10. in 19. uri velikonočni maši z ljudskim 

petjem. 

 VELIKONOČNI PONEDELJEK, 9.4., sveti maši ob 8. in 19. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo so bili sprejeti: Maša Šohar-

Lorenčič, Ul. Roberta Kukovca 15, Ian Fajhter-Predan, 

Betnavska c. 85 b, Miha Munda, Marmontova 16. 

V večnost so odšli: 

Mira Balaţič 38, Parmova 10, Alojzij Kranjc 76, Kettejeva 17, 

Katarina Rebernak Jambrošič 91, Ferkova 18, Marija Pochyla 89, 

Knafelčeva 26, Herman Šunko 93, Moša Pijade 35, Anton Rudolf 

Kramberger 72, Puncerjeva 11, Vera Gosak 78, Zadruţna 4, Erna 

Reisenberger 96, Puncerjeva 10, Feliks Jern 75, Puncerjeva 2. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
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Dragi bratje in sestre v Kristusu! 

Nihče si ne ţeli kriznih časov. A 
preklinjati teme nič ne pomaga. 
Priţgati še tako majhno lučko je 
bolj koristno. Srečujem ljudi, ki 
kljub brezposelnosti niso slabe 
volje. Zavedajo se, da imajo se-
daj več časa za sebe, za bliţnje, 
in za Boga in da lahko ţivljenje 
postavijo na trdnejše temelje, ki 
jih ne bo odnesel niti vihar sve-
tovne krize. Jezus je premagal 
greh in smrt in nam odprl vrata v 
večno ţivljenje. Vabi nas, da se 
mu pridruţimo in tako skupaj 

gradimo nebeško kraljestvo.  

 

Peter in oni drugi učenec  
sta šla ven in se odpravila  
h grobu. Skupaj sta tekla,  

vendar je drugi učenec Petra 
prehitel in prvi prišel h grobu. 
Sklonil se je in videl povoje,  

ki so ležali tam,   
vendar ni vstopil.  

Tedaj je prišel tudi  
Simon Peter, ki je šel za njim,  

in stopil v grob.  
Videl je povoje,  

ki so ležali tam, in prtič,  
ki je bil na Jezusovi glavi, 
vendar ni ležal s povoji,  

temveč posebej zvit  
na drugem mestu.  

Tedaj je vstopil tudi  
oni drugi učenec,  

ki je prvi prišel h grobu;  
in videl je in veroval. 

(Jn 20,3–8)  

Duhovnika Bertolini in Žer-
din ter župnijski pastoralni 
svet želimo vsem obiskoval-
cem naše cerkve, da bi bila 
velik noč dan veselja in pra-
zniki priložnost za srečanje z 

Njim, ki je naše življenje. 



IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V petek, 6. januarja 

popoldne, na praznik 

Gospodovega razglašen-

ja, so našo ţupnijo obis-

kali koledniki. Z Injo, 

Niko in Mojco smo se 

tako vključili v obširno 

trikrajevsko akcijo, ki 

poteka po vsej Sloveniji. Z darovi akcije podpiramo delo 

naših misijonarjev po svetu. 

V nedeljo, 4. marca, nas je obiskal 

misijonar Leopoldo Esteban, ki 

deluje v Paragvaju. Močno nas je 

nagovorilo njegovo navdušenje pri 

delu z domorodci, ki mnogokrat ţivijo v teţkih razmerah 

in si ţelijo oplemenititi ţivljenje z veselim oznanilom 

evangelija. (Slika: na levi ţupnik, na desni misijonar). 

Marca smo skupaj z mladimi iz sosednjih ţupnij šli na 

duhovne vaje v Dominikov dom na Pohorje. Tako smo 

se z otroki pripravljali na prihajajoče praznike. Dejavno-

sti, molitev, igre, 

petje, sprehodi, 

spoved, sv. maša, 

druţabnost so 

napolnili prelep 

konec tedna. 

V teh dneh mineva leto dni odkar je Nick Vujičič obiskal 
Slovenijo in s svojo ţivljenjsko zgodbo in z ljubeznijo do 
Jezusa nagovoril velike mnoţice po 
naših mestih. Človek brez udov, ki je v 
mladosti obupal nad ţivljenjem, je v 
molitvi našel moč, da je spremenil 
poraz v zmago. Na koncu srečanj nam 
je dal pismo, v katerem nas je povabil 
naj ostanemo povezani v molitvi. V 
tem duhu se bomo srečali v petek 13. 
aprila po večerni sveti maši (19.30), 
da bomo skupaj pogledali posnetek o srečanju z Nic-
kom, si izmenjali vtise in srečanje zaključili s skupno 

molitvijo. Srečanje bo potekalo v učilnici za cerkvijo. 

Romanje v Međugorje 

Odhod v pon. 16. aprila zgodaj zjutraj izpred naše cer-
kve. Povratek v sredo 18. zvečer. Cena 110 €  za penzion 
in prevoz. Kdor bi se rad pridruţil naj javi do 10. aprila 

in naj prinese predujem 50€. 

Praznovanje obletnic poroke 

V nedeljo 22. aprila, ob 10. bo v naši cerkvi praznovanje 
obletnic poroke. Vsi ki imate okroglo obletnico 5, 10, 
15. itd. 50, 55, 60 itd. let poroke, lepo vabljeni. Povabi-
te svoje sorodnike in prijatelje. Po obredu bo slikanje in 

kratko druţabno srečanje na dvorišču pri cerkvi. 

Ţe skoraj leto dni zbiramo znamke za misijone, ki jih 

lahko še vedno oddate v nabiralnik pri vhodu v cerkev, 

kjer piše ZNAMKE—KARITAS. V letu 2011 smo zbrali 

2016 znamk. Vsem darovalcem prisrčna hvala! 


