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Prag večnosti so prestopili: 
Marijana Varl (81) Focheva 66; Jožica Valh 
(94), Radvanjska 63; Mehmed Rahmanović 
(74), Borova vas 25; Marija Holc (85), Betnav-
ska c. 106; Peter Mihaldinec (71), Ferkova ul. 
4; Zvonimir Pistor (72), Delavska ul. 28, Ivana 
Volovšek (88) Ljubljanska c. 39. 

• VSAKO NEDELJO v juniju, ob 14h, bo v naši cerkvi seminar 

življenja v Svetem Duhu. Z nami bo duhovnik Anton Marinko. 

• V soboto, 4. bo birma, v nedeljo 12. pa prvo sveto obhajilo. 

• V nedeljo, 5. junija, ob 16h, bo v sosednji župniji Don Boska, 

molitveno srečanje Jesus explosion. Več o tem na plakatu. 

• V  petek, 17. junija bo pri nas celodnevno češčenje.  
Program: 8.00—sv. maša; 9.00—češčenje; 19.00—sveta maša. 

• V petek, 24. junija, bo praznik presvetega srca Jezusovega. 

Sveta maša pri nas bo ob 19.00 uri. 

• Zahvaljujemo se asfalterstvu Brus za pomoč pri zemeljskih de-
lih ob urejanju okolice cerkve in kamnoseštvu Divitis za izdela-
vo spominskih plošč. 

JUNIJ  

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 
Noah in Izak Čurič, Kettejeva ulica, Mila Tkalec, C. zmage; Iva 
Maltarič, Delavska ul. 

Kamnoseštvo Divitis 
Izdelava in servis nagrobnih 
spomenikov in napisov. 
Hoče, 031449688 
Www.vecnispomins.si 

» V prejšnjih stoletjih je pri zidanju cerkva na 
naših gričih, ki dajejo slovenski zemlji poseben 
čar, odločala vera naših prednikov. Včasih so 
ta svetišča zrasla iz darov bogatih grofov, morda ne vedno iz čiste lju-
bezni. O cerkvi Svetega Rešnjega Telesa pa moremo reči, da je pri njeni 
graditvi odločala predvsem vera malega človeka, ki je gradil iz svojih 
skromnih dohodkov in z veliko ljubeznijo.« 
Tako se pod peresom Draga Oberžana začenja kronika naše župnije. 
Velika ljubezen do Boga in do vsega, kar nas povezuje okrog oltarne 
mize je še vedno živa. Kaže se v številnih urah tedenske molitve, v lepih 
slovesnostih, v urejenem bogoslužnem prostoru in okolici in v  pobu-
dah, ki nas vabijo, da bogastvo svoje vere delimo z drugimi. 
Junij je še posebej »naš« mesec. Obhajali bomo prvo sveto obhajilo, 
birmo, Tonetov god, župnijski praznik, celodnevno češčenje, župnijsko 
romanje, krste, poroke in še bi lahko naštevali. Naj ob vsem tem doga-
janju ne preslišimo Jezusovih besed: »Če vas svet sovraži, vedite, da je 
mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njego-
vo; ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet 
sovraži… Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh re-
snice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete, ker 
ste od začetka z menoj. JN 15,19-21. 

 

Junij 2022 

ČETRTEK, 16. JUNIJA, OB 19.00, SV. MAŠA 

NA PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA 

SOMAŠEVANJE VODI SALEZIJANEC MITJA FRANC 

http://www.svetoresnjetelo.si


ROMANJE 

V soboto, 18. junija ob 7.00, se bomo od-
pravili na romanje. Obiskali bomo Soro, 
Škofjo Loko in Brezje. 
V Sori se bomo ustavili v karmeličanskem 
samostanu in pozdravili sestre med kateri-
mi je tudi nekaj Mariborčank. V Škofji Loki si bomo ogledali lepo staro mest-
no jedro in obiskali brate kapucine v samostanu, ki je znan po Romualdu Ma-
rušiču in Škofijeloškem pasijonu. Tam bomo imeli sveto mašo ter spoznali 
duhovno in kulturno bogastvo njihove knjižnice. Kosilo bomo imeli v gostilni 
Pri Starman in si tam zraven ogledali cerkev župnije Stara loka. Nato se bo-
mo napotili na Brezje, kjer bo ravno tisti dan dopoldne potekalo slovensko 
srečanje bolnikov. Mi pa bomo prišli tja popoldne, ko bo glavni program mi-
mo in se bomo lahko v miru posvetili osebni in skupni molitvi večernic. 
Vrnili se bomo okrog 20.00 ure. Prispevek je 35€. Prijavite se v pisarni. 

Tudi letos smo se kot 
skupnost veselili s pari, 
ki so obhajali okrogle 
obletnice poroke. 
Bog naj vas in vaše druži-
ne blagoslovi, vam da 
veliko zdravja, rasti v lju-
bezni in modrosti.  

V nedeljo, 15. maja, je v sosednji župniji Don Boska 
bilo predsinodalno srečanje naše Nadškofije. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali v sinodalnih pogovorih. 
Nadškof nam je takole spregovoril: Še enkrat vas 
prosim, molite in se ne utrudite v prizadevanju, da 
bi sinodalnost postala »vsakdanji kruh« po naših občestvih. Prosim vas, ne 
dajte se zapeljati demonu malodušja. Sinoda nas vabi k odkritosti, zato 
vas prosim, ne mečimo si peska v oči, rekoč »saj je vse v redu« ali pa »saj 
nas je pa še kar nekaj«.  
Že prerok Izaija je opozarjal pred lažnimi tolažniki, ki so govorili: »Vidcem 
pravijo: 'Ne imejte videnj!' in prerokom: 'Ne prerokujte nam odkrito! Go-
vorite nam to, kar ugaja, prerokujte nam prevare.'« (Iz 30,10). 
Čas je, da prisluhnemo Svetemu Duhu in po njegovem navdihu ustvarimo 
novo zgodbo naše Nadškofije.  
Zato vas prosim, da mi pomagate ustvariti skupno vizijo naših župnijskih 
občestev, da bi le ta postala tako evangelijsko privlačna, da bo lahko vsak 
v občestvu župnije rekel: »TU JE MOJ DOM.« 
V tem duhu smo se srečali predstavniki župnij Sv. Magdalene, Sv. Rešnje-
ga Telesa in Sv. Križa in se pogovorili o tem, katere stvari nas že povezuje-
jo in kje vidimo nadaljnje možnosti povezovanja, kot priložnost za medse-
bojno obogatitev. Veseli smo sobivanja župnikov, medsebojne pomoči 
zborov, sodelovanja stalnih diakonov, skupnih romanj. Priložnost za večje 
sodelovanje vidimo v občasnih skupnih sejah župnijskih pastoralnih sve-
tov, pri katehezi otrok in odraslih, oratoriju, skupnih slovesnostih, prilaga-
janju urnika svetih maš in občasnih skupnih izdajah župnijskega lista. 

Sinoda 


