
JULIJ—AVGUST 

 V četrtek, 15. avgusta, zapovedan praznik Marijinega vne-

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

 Na koncu poletja, od srede 28. avgusta do petka 30. avgu-

sta bomo pri nas spet imeli oratorij. To so dnevi raznoraz-

nih dejavnosti za otroke na župniji. 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. Otroci naj imajo s sabo malico. Po malici 

je popoldanska igra. Ob lepem vremenu bomo en dan šli 

na kopanje. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Patricija Željko, Ljubljanska 17a, Maja Žunko, Kardelje-

va 79, Nia Tkalec, Rače, Aisa Greifoner, Kardeljeva 73, 

Eva Alič Pušnik, Murkova 7. 

Večno ljubezen sta si obljubila: 

Tadej Željko in Tina Jerič, Ljubljanska 17a. 

V večnost so odšli: 

Marjan Osenjak, Žolgarjeva 7. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik. Ž.U. Franček Bertolini 
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 Bliža se konec šolskega 
leta; pred nami so počitni-
ce. Zato ni odveč vprašanje 
ali znamo počivati? Smo glo-
boko v sebi res prepričani, 
da si počitek zaslužimo in z 
rok brez slabe vesti spusti-
mo delo, ki ga opravljamo, 
ali izklopimo vse elektron-
ske naprave?  Sodobni ljudje 
se dobro znajdemo v zunan-
jem svetu, teže pa se umiri-
mo in poglobimo vase. Ker k 
notranjemu miru pomaga 

z u n a n j i 
mir in 
t i š i n a , 
poiščimo 
m i r n e 
kotičke: 

na sprehodu v naravi, v  
svoji sobi. Prepustimo se 
spontani molitvi. Gojimo 
misli ljubezni do vseh ljudi 
in stvari.  Sledimo Božjemu 
zgledu, ki nam ga je dal ob 
stvarjenju sveta. Naš oddih 

je zanj priložnost, da nam 
spregovori na srce. Telo je 
ustvarjeno za gibanje. Pri-
voščimo mu nekaj aktivne-

ga sproščanja, svežega 

zraka, svobode. Naučimo 
se ga spoštovati in ga lju-
biti, takšno kot je in ga 
poslušati. Med počitnicami 
si vzemimo več časa za 
svoje drage in se jim 
posvetimo. Ni toliko 
pomembno, kaj počnemo 
skupaj in kaj vse si privoš-
čimo. Pokažimo, da se 
veselimo njihove družbe. 
Izberimo si dobro knjigo z 
vsebino, ki bo dvignila 
našega duha in nas sprosti-

la. Božje okolje, leto 37, št. 3. 



Festival družin, 15. in 16. junija 
Festival družin je čudovit družinski dogodek, ki dejan-

sko nudi tudi vsebino, ki te hrani in da družini novega 

zagona. Več na: www.iskreni.net 

Celodnevno češčenje, 17. junija 
Ob 8.00 sveta maša 

Po maši izpostavitev Najsvetejšega 

Od 12.00 do 15.00 bo cerkev zaprta 

Nato češčenje do večera 

Ob 19.00 sv. maša 

Molitev in post za domovino, ponedeljek, 24. junija 

Ob težkih gospodarskih, političnih in socialnih razmerah 

že tretje leto prihaja povabilo k skupni molitvi in postu 

za domovino. Med posamezniki in v družbi se je v zad-

njih letih nabralo veliko zla in greha, ki ovira odločitev, 

da bi se soočili z dejanskim stanjem, si odpustili in se 

skupaj podali k izhodu iz krize. V evangeliju beremo, da 

zla ni mogoče premagati drugače, kot s postom in molit-

vijo. Papež Benedikt XVI. je še kot kardinal poudaril, da 

je danes bolj kot v preteklosti pomembno skupno in jav-

no dejanje molitve in posta kot pričevanje Božje previ-

dnosti, duhovnih vrednot in solidarnosti s tistimi, ki so 

na pragu revščine. Brez posta ne bomo odgnali demonov 

današnjega časa. Pokora je potrebna tudi za vsa dejanja 

proti življenju in revežem, za dejanja uničevanje skup-

nega dobrega, zato, ker smo pozabili na Boga in zatrli 

vest. Primerno je, da se s postom in molitvijo združimo 

v prošnji za odpuščanje grehov, spreobrnjenje in nov 

začetek. Pomembno je, da se združimo na tej poti in pri 

tem ne večamo medsebojnih razhajanj ter sovraštva. 

Marija v svojih prikazovanjih ne govori o nasprotnikih, 

ampak o ljudeh, ki še niso spoznali ljubezni. Ko molimo, 

priznavamo Boga in se odpiramo njegovi ljubezni, s pos-

tom pa odpravljamo sebičnost in rastemo v občutljivosti 

za svoje bližnje. V zgodovini sta post in molitev naredila 

že mnogo čudežev, da so se rešile stare krivice in so lju-

dje začeli sodelovati pri izhodu iz krize. Zato vas vabi-

mo, da se v ponedeljek pridružite molitvi in postu za 

domovino. Več na www.nasadomovina.si  

 

SVETI PETER IN PAVEL, sobota, 29. junija 

Na god svetih apostolov, bo ob 10. uri, v stolnici, mašniško 

posvečenje  Jureta Sojča iz Lovrenca na Pohorju. Lepo vablje-

ni da se pridružite slavju in molitvi za duhovnike. 

URA MEDITACIJE 

Aprila smo v naši cerkvi imeli uvajanje v meditacijo. S skupno 

meditacijo bomo nadaljevali vsako 4. nedeljo v mesecu ob 18. 

uri, torej pred večerno sveto mašo. To bo: 24. junija, 28. julija 

in 25. avgusta. Predvidevamo ponovitev uvajanja v meditacijo v 4 

tednih jeseni. Več v naslednji št. župnijskega lista. 

ORATORIJ PRI SALEZIJANCIH 

Kot vsako leto bo tudi letos na začetku julija v sosednji župniji 

Don Boska oratorij za otroke. Več informacij najdete na spletu  

pod: Don Bosko Maribor. 


