
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti so prestopili: 
Marij Tancer (85) Regentova; Stanislava Kocbek (94) 

Engelsova; Janez Horvat (87) Dalmatinska;  

Bogdan Reiter (55) Preradovičeva; Igor Kolšek (51) 

Ferkova. 

 V  ponedeljek, 17. junija bo pri nas celodnevno češčenje. Program: 

 8h sv. maša;  9h češčenje;  

 12h odmor,  

 15h češčenje; 19h sveta maša. 

 V četrtek, 20. junija bo praznik Svetega Rešnjega Telesa.  

 Pri nas bosta sveti maši ob 8h in ob 19h. 
 Center za duhovne poklice vabi k molitvi za letošnje novomašnike in 

za nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost vseh poklica-
nih. 24 urna molitev bo potekala v Slomškovi stolnici. Začetek bo v 
petek 21. junija s sveto mašo ob 18.30. Vso noč in ves naslednji dan se 
bodo vrstile svete maše in molitev, ki jo bodo vodili molivci iz različnih 
župnij, redov, skupin in gibanj. Sklep bo s sveto mašo ob 18.30, ki jo 
bo daroval nadškof Turnšek. 

 V petek, 28. junija bo praznik Presvetega srca Jezusovega. Sveta 

maša pri nas bo ob 19h. 
 V nedeljo, 30. junija, ob 15h, bo zaradi prenove Slomškove dvorane pri 

stolnici, mesečno srečanje Katoliške karizmatične prenove v naši cer-
kvi. Zato bo izjemoma nedeljska večerna sveta maša ob 17.30. 

Sveti zakon so sklenili: 
Matjaž Kirbiš in Danijela Grandošek, Cesta zmage; 
Rok Vicman in Mojca Petek, prej Cesta prol. brigad in 
Regentova ulica. 

JUNIJ  

svetih skrivnosti, da bi 
tukaj ne stal samo kamen 
na kamnu ampak, da bi 
lepota bogoslužja v tej 
cerkvi priklicala novih 
gorečih služabnikov 
evangelija. 

Besedo Cerkev uporabljamo za potujoče božje 
ljudstvo katerega živi kamen je po krstu postal 
vsakdo izmed nas. Besedo cerkev pa uporablja-
mo tudi za vidno zgradbo, ki je posebno zname-
nje potujoče Cerkve na zemlji in podoba nebeš-
ke cerkve. Spodobi se, da cerkev, ki smo jo pos-
tavili z edinim namenom, da se v njej zbira 
božje ljudstvo in se opravlja božja služba posve-
timo s slovesnim obredom.  
Obred posvetitve cerkve in oltarja sestavljajo: 
slovesen vstop, branje beril, molitev litanij vseh 
svetnikov, vlaganje relikvij papeža sv. Pija X. v 
oltar, posvetilna molitev, obredi maziljenja sten 
cerkve in oltarja s sveto krizmo, obred pokadit-
ve oltarja in sten cerkve ter obred pogrinjanja 
in razsvetlitve oltarja.  
Celotno bogoslužje ima namen dvigniti našega 
duha bliže Bogu. Med obredom posvetitve cer-
kve in oltarja molimo za vse, ki so na kakršen 
koli način pripomogli k izgradnji cerkve, za  vse 
prisotne - žive kamne Cerkve, za nove delivce 
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Predragi bratje in sestre, ko v slovesnem obredu posvečujemo 

to hišo, ponižno prosimo Boga Očeta, naj blagoslovi to vodo, s 
katero bomo pokropili sebe v znamenje pokore in spomin krs-
ta, nato pa z njo umili stene cerkve in oltar. Sam Gospod naj 

nas s svojo milostjo podpira, da se bomo dali poučiti Duhu, ki 
smo ga prejeli ter ostali v njegovi Cerkvi verni.  

BLAGOSLOV VODE IN POKROPITEV LJUDSTVA 

POLAGANJE RELIKVIJ 

MAZILJENJE OLTARJA IN STEN CERKVE 

V oltar bo nadškof položil relik-
vije svetega papeža Pija X.  
Papež Pij X. je gojil posebno 
pobožnost do Svete Evharistije.  
Z nekaj dokumenti je spremenil 
dotedanjo utečeno prakso gle-
de evharistije. Spodbujal je 
pogostejše prejemanje svetega 
obhajila. Bolnike je oprostil 
evharističnega posta. Dovolil je 

prejem svetega obhajila otrokom že od 7. leta dalje.  

Škof bo oltar na petih mestih polil s sveto krizmo in z njo pomazal celoten 
oltar. Oltar bo s tem  postal simbol Kristusa, ki se pred vsemi imenuje 
Maziljenec. 
Nato bo nadškof na štirih mestih mazilil tudi cerkev in jo tako za vedno 
posvetil krščanskemu bogoslužju. Maziljenje na štirih mestih nakazuje, da 
je cerkev podoba svetega mesta Jeruzalem.   

Sledilo bo prižiganje kadila na oltarju, ki bo znamenje Kristusove daritve, 
ki postaja na tem oltarju trajna. Kakor se dviga kadilo tako se tudi naše  
molitve s tega oltarja dvigajo k Bogu.  
Potem, ko bo cerkev maziljena bodo v cerkvi zagorele vse luči, na oltarju 

bodo zagorele sveče s tem se kaže, da je Kristus »luč v razsvetljenje poga-

O Bog, posvečevalec in vodnik svoje Cerkve, spodobi se, 

da te počastimo s praznično hvalnico.  

Tvoje ljudstvo hoče s slovesnim obredom  tebi za vedno 

posvetiti to hišo molitve. V njej te bodo pobožno častili, 

poučeval jih boš s svojo besedo in hranil z zakramenti.  

Ta stavba je senca skrivnosti tiste Cerkve, ki jo je Kristus 

posvetil s svojo krvjo, da bi sam sebi pripravil slavno neve-

sto, po čistosti vere zgledno devico in po moči Duha 

rodovitno mater.   

Sveta Cerkev, izbrani božji vinograd, ki s svojimi mladika-
mi ovija ves svet, s svojimi poganjki na lesu trte sega v 

nebeško kraljestvo. 

Presrečna Cerkev, bivališče Boga med ljudmi,  svetišče, 
pozidano iz živih kamnov, postavljena na temelj aposto-

lov, tvoj vogelni kamen pa je Jezus Kristus! 

nov.«  Na novo posveče-

no cerkev bo nadškof 

pokadil in tako naznačil, 

da je to hiša molitve, da 

se tukaj zbira božje ljuds-

tvo, ki je živo svetišče, v 

katerem je sleherni ver-

nik duhovni oltar (prim. 

Rim 12,1) . 

Pecivo prosim prinesite tik pred slovesnostjo, na desno 

stran cerkve, v učilnico v prvo nadstropje. Hvala! 


