
JULIJ—AVGUST 

 Mladi! Za počitniške tedne na otoku Kaprije in v Taizeju 

poglejte spletno stran www.drustvo-skam.si 

 V sredo, 15. avgusta, zapovedani praznik Marijinega vne-

bovzetja. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00 uri. 

 Na koncu poletja, od srede 29. avgusta do petka 31. avgusta 

bomo pri nas spet imeli oratorij. To so dnevi raznoraznih deja-

vnosti za otroke na ţupniji. Oratorij se bo začel ob 10.00 in 

zaključil ob 16.00. Začeli bomo z dviganjem zastave, s himno, 

molitvijo, zgodbo in katehezo. Nato bodo delavnice. Po malici 

bodo še igre. Avgusta boste starši dobili zgibanke s programom 

ali pa boste lahko našli več informacij na naši spletni strani. 

 Za druţine vedno zanimivo: www.iskreni.net 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Sandra Turkuš, Prušnikova 48, Aljoša Riţner, Drevenškova 

3, Gal Valentan, Ferkova 15, Uroš Bombek, Dalmatin. 8. 

Večno ljubezen sta si obljubila: 

Urban Breznik in Natalia Corbillon Gonzalez. Čestitamo! 

V večnost so odšli: 

Alojz Verlak 80, Betnavska28 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik. Ţ.U. Franček Bertolini 

SVETO REŠNJE TELO 
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 V rokah drţite poletno 
številko ţupnijskega lista. 
 Opazili boste, da bo 
junija v programu kar nekaj 
dogodkov. Julija in avgusta 
pa bodo redno ţivljenje 
naše skupnosti popestrili 
krsti in poroke.   
 Kjerkoli boste na počit-
nicah ne pozabite na Boga. 
Skoraj povsod po svetu lah-
ko najdete krščansko skup-
nost, ki se ob nedeljah zbira 
okrog oltarja. Pridruţite se 
jim, kjerkoli boste. Ne 
pozabite na duhovno bran-
je. Na počitnicah vzemite s 
sabo izvod Druţine, Ognjiš-

ča, Boţjega okolja, Mavrice. 

FARNI PRAZNIK SVETEGA 

REŠNJEGA TELESA 

bo letos v četrtek 7. juni-
ja. Osrednja slovesnost bo 
ob 19. uri. Vodil jo bo 
zaporn išk i  duhovnik 
Robert Friškovec, ki smo 
ga lahko večkrat videli 
tudi po televiziji. Sveta 
maša bo tisti dan tudi 
dopoldne ob 8. uri. Na 
praznik se bomo pripravili 
tudi tako, da bomo v pe-
tek, 1. junija, po večerni 
maši molili kriţev pot, ki 

ga je pripravil g. Friškovec 

 

TELOVSKA PROCESIJA  

V nedeljo, 10. junija, 
odpadejo v mestu večerne 
maše, ker smo vabljeni, 
da se udeleţimo mestne 
telovske procesije, ki se 
bo začela ob 18. uri na 
Slomškovem trgu. Sledila 

bo sveta maša. 



Romanje 
Spomladansko ţupnijsko romanje bo v soboto 16. junija. 

Odpotovali bomo izpred naše cerkve ob 7. uri. Pot nas 

bo peljala do Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu, 

nato v šentviško cerkev, od tam v Dravlje, kjer bomo 

imeli sveto mašo. Za kosilo se bomo ustavili v samopos-

treţni restavraciji. Nadaljevali bomo do Vrhnike, nato 

se obrnili do Dobrove in šli do Polhovega Gradca. Če bo 

čas in lepo vreme bomo šli na Črni vrh od koder si bomo 

lahko ogledali Polhograjske dolomite. Povratek okrog 

22. ure. Cena za avtobus 15 €. V četrtek, 14. po večer-

ni maši bo v učilnici kratka predstavitev romanja. 

Celodnevno češčenje, 17. junija 
Ob 8.00 sveta maša—po maši izpostavitev Najsvetejšega 

Ob 10.00 sveta maša—po maši izpostavitev do 12.00 

Od 12.00 do 15.00 pavza 

Od 15.00 do 17.00 molitveno občestvo 

Od 17.00 ŢPS in zbor 

Od 18.00 druţine in otroci 

Ob 19.00 sv. maša 

SVETA PETER IN PAVEL 

Naša škofija tudi letos ne bo imela nobenega novomaš-

nika. Zato nas Center za duhovne poklice vabi, da se 29. 

junija, udeleţimo celodnevnega češčenja v stolnici. Pri 

nas bo na praznik apostolov sv. maša zvečer ob 19. uri. 

Revija cerkvenih pevskih zborov 
je bila pri nas v nedeljo, 20. maja, ob 15. uri. Nastopalo 

je 7 zborov iz Maribora in okolice. Skupaj smo preţiveli 

prijetno uro ob poslušanju Marijinih pesmi. Lepo vreme 

nas je spodbudilo, da smo se po koncertu še dolgo dru-

ţili na lepo urejenem vrtu pri cerkvi. Hvala vsem, ki ste 

prinesli hrano in pijačo. Posebna hvala gospe Neţki Bra-

čič iz restavracije Idila pod Pohorjem, ki je izdatno po-

skrbela z odličnim narezkom. 

OBNOVA OKEN UČILNIC 

Konec maja smo v učilnicah zamenjali dotrajana okna. 
Zanje smo dali 8.050 €. Do sedaj smo zbrali 1.375 €. 
Zahvaljujemo se velikodušnim darovalcem in se priporo-

čamo tudi drugim. Hvala tudi AJM za sponzorstvo. 


