
Župnijski dom: Radvanjska cesta 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: 

Marija Sodin (88) Radvanjska; Slavica Lozinšek (69) C. zmage; Lju-

bica Štefanič (78) Kettejeva; Ivanka Petrov (71) Puncerjeva; Janez 

Lah (70) Betnavska; Stanislav Koser (82) Frankolovska; Dragica 

Miličević (87) Frankolovska; Rudolf Schwarz (74) Koresova;  

Spomladi smo po lanski obnovi Ceste zmage nekoliko uredili tudi 

prostor pred cerkvijo. Hvala Stanetu Bradaču in Mariji Jeršin, ki 

sta dolga leta skrbela, da imamo danes tako lepo okolico. Zadnja 

leta je na tem področju še posebej dejaven Franci Ozvatič, ki kosi 

travo in obrezuje grmovje. Pri spomladanskem urejanju mi je veliko 

pomagal Danilo Krajnc. Hvala vsem, ki imate čut za rastline in 

pomagate z zalivanjem, pletjem, obrezovanjem ipd. Za kritje nekaj 

večjih stroškov za nabavo rastlin se zahvaljujem družinam Černej, 

Škripec, Kostanjevec, Jarc in Črnčec.  

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 

 Matic Jarc, Sernčeva ul.; Duša Vujinović, Kočevarje-
va, Luka Ros, ul. H. Mašere in Spasića; Zarja Tkalec,
  C. prol. brigad.; Neli in Lucas Lep, Kardeljeva c. 

OKOLICA CERKVE 

Sveti zakon so sklenili:  

Denis Lep in Nikolina Babić, Kardeljeva c.; Jernej 
Premzl in Laura Kodela, Radvanjska c.; Anton Robnik in 
Nataša Menhard, Regentova ul. 

MARMOR GRANIT ČRNČEC 
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Množica teh, ki so sprejeli 

vero, je bila kakor eno srce 

in ena duša. Nihče ni trdil, 

da je to, kar ima, njegova 

last, temveč jim je bilo vse 

skupno. Apostoli so z veliko 

močjo pričevali o vstajenju 

Gospoda Jezusa in velika 

milost je bila nad vse-

mi. Nihče med njimi ni trpel 

pomanjkanja. Lastniki, ki so 

prodajali zemljišča ali hiše, 

so prinašali izkupiček ter ga 

polagali k nogam apostolov; 

in sleherni je od tega dobil, 

kar je potreboval. Tudi 

Jožef, levit, po rodu s Cipra, 

ki so ga apostoli klicali Bar-

naba (to v prevodu pomeni 

»Sin tolažbe«), je prodal 

svojo njivo in prinesel denar 

ter ga položil k nogam apo-

stolov. (Apd 4,32-37). 

Eno srce ena duša 2018/2019 

Nihče ne doseže zveličanja sam, se pravi niti 

kot izoliran posameznik, niti iz lastne moči. 

Bog nas priteguje, upoštevajoč različen 

potek medčloveških odnosov, ki ga prinaša s 

seboj življenje v človeški družbi. To ljudstvo, 

ki ga je Bog izvolil in ga sklical skupaj je 

Cerkev. (papež Frančišek). 

Pastoralno leto, ki je pred nami, bo posveče-

no prizadevanju za medsebojno povezanost 

in dobre odnose v župniji, skrbi za skupno 

gradnjo župnijskega občestva ter spodbuja-

nju vzajemnega sodelovanja med župnikom 

in župljani. Župnijski pastoralni svet se bo 

bolj poglobljeno posvetil tem smernicam. 

Vsi pa smo vabljeni, da po svojih močeh pri-

pomoremo, da bo župnija čim bolj izraz lju-

bezni Svete Trojice, ki se uresničuje v med-

sebojnih odnosih.  

http://www.svetoresnjetelo.si


V soboto, 15. septembra, nas bo enodnevna romarska pot popeljala v Prek-

murje. Najprej se bomo ustavili v Turnišču, kjer bomo imeli sveto mašo v 

stari romarski cerkvi Marije vnebovzete in bomo obiskali sestre klarise v nji-

hovem samostanu Marije Matere Cerkve. Nato bomo v Velik Polani obiskali 

cerkev Srca Jezusovega in pokopališče, kjer je pokopan Danijel Halasz. V 

Veliki Polani bomo tudi imeli kosilo. Po kosilu si bomo ogledali Lendavo in 

imeli možnost stopiti na razgledni stolp Vinarium. Nazaj grede se bomo usta-

vili pri velikem proizvajalcu orhidej Ocean Orchids v Dobrovniku in v Bogo-

jini imeli večernice v znani Plečnikovi cerkvi Gospodovega vnebohoda.   

Odhod bo ob 7h, prihod pa okoli 19h. Znesek kosila, vstopnice 

za ogled botaničnega vrta v Dobrovniku in avtobusnega prevoza v 

skupni višini 25 € boste ob prijavi  poravnali v zakristiji.  

SEPTEMBRSKO ROMANJE 

POLETI SMO PREŽIVELI NEKAJ LEPIH VEČEROV OB 

OGNJU PRI CERKVI 

VEROUK 2018/2019 

1. razred: ponedeljek ob 17h  
(od ponedeljka 17. septembra) 
OSTALI OD PON. 10. SEPTEMBRA 
2. razred: torek ob 16.30 
3. razred: torek ob 16.30 
4. razred: ponedeljek ob 16.30 
5. razred: ponedeljek ob 16.30 
6. razred: ponedeljek ob 15.30 
7. razred: ponedeljek ob 15.30 
8. razred, torek ob 15.30  

1. razred uči L. Muršič, ostale F. Ber-

tolini 

URA ČEŠČENJA je vsak petek uro pred sveto mašo. 

MOLITVENA SKUPINA se zbira vsak petek po maši. 

ŽPS Naslednja seja župnijskega pastoralnega sveta bo v nede-

ljo, 16. septembra, po večerni sveti maši. Člani, v zakristiji dvig-

nite knjižico Naše poslanstvo. Prosim, da si v pripravo na sejo 

preberete prvo in drugo poglavje. 

ZAKONSKA SKUPINA Vsako prvo sredo v mesecu, ob 17h je sre-

čanje zakonske skupine, kateri se lahko pridruži še kakšen par. 

Za več informacij pokličite župnika.  www.najina-pot.rkc.si   

MOŠKA SKUPINA Vsak drugi petek v mesecu, ob 20h, se pri cerkvi Sv. 

Jožefa, na Studencih srečuje moška skupina. Skupaj odkrivamo svetopi-

semski vidik vprašanja, kaj pomeni biti mož. Začnemo 14. septembra. 

Vabljeni!             Glej tudi: www.moskaduhovnost.si  

KATEHETSKA NEDELJA bo 23. septembra. Otroci in starši ste vabljeni k 

sveti maši ob 10h. Po sveti maši pa bo srečanje s starši s kratkimi informa-

cijami za veroučno leto in za birmance.  


