
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 
tel. 051 328 924; mail: svetoresnjetelo@gmail.com 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Prag večnosti sta prestopila: 

Damijan Fanedl (44), Metelkova ul.;  
Ivan Horvat (78) C. zmage. 

Kateheza otrok 2021/2022  

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 
Ana Jarc, Sernčeva ul.; Sarita Botošova, Poštelska ul.; 
Nastja Dokl, Hoče; Aria in Sofia Babič, C. zmage. 

ZAČETEK V NEDELJO 12. SEPTEMBRA PRI MAŠI OB 10.00 URI 
1. razred: ponedeljek ob 17h  
2. razred: torek ob 16.30 
3. razred: torek ob 16.30 
4. razred: torek ob 15.30 
5. razred: torek ob 15.30 
6. razred: ponedeljek ob 15.30 
7. razred: ponedeljek ob 15.30 
8. razred, ponedeljek ob 15.30 

Oznanila  

• V Sredo, 1. septembra ob 19.00 bomo dekanijski duhov-
niki v sklopu svojega mesečnega srečanja maševali in 
molili za pokojnega župnika Toneta Žerdina. Vabljeni, 
da se nam pridružite. Pri maši bo pel naš župnijski zbor. 

• V soboto, 11. septembra bo škofijski molitveni dan za 
duhovne poklice, po dekanijah. 

• V soboto, 18. septembra, bo Stična mladih. 

• Konec septembra bo pri cerkvi spet keson za papir. 

• Češčenje s slovesnim blagoslovom je vsak četrtek pol 
ure pred sveto mašo. 

Nekateri izmed 
otrok letošnjega 
oratorija v naši žup-
niji, ki je potekal 
prva dva tedna v 
juliju. 

Z apostolskim pismom Patris corde, ki je izšlo 8. decembra 2020, na praznik 
Brezmadežne, se sveti oče Frančišek spominja 150-letnice razglasitve sv. Jože-
fa za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki bo do 8. decembra 2021 poteka-
lo posebno »Leto svetega Jožefa«.  
Jožef je videl, kako Jezus iz dneva v dan raste v »modrosti, starosti in milosti 
pri Bogu in pri ljudeh«. Kakor je Gospod storil Izraelu, tako ga je on »učil ho-
diti, ko ga je držal za roko. Zanj je bil kot oče, ki dviga otroka k licu, ki se skla-
nja k njemu, da bi mu dajal jesti«. Jezus je v Jožefu videl Božjo nežnost: 
»Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad 
tistimi, ki se ga bojijo«. Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo 
psalmov odmevalo, da je Izraelov Bog, Bog nežnosti, ki je dober do vseh in da 
je »njegovo usmiljenje nad vsemi njegovimi deli«. 
Zgodovina odrešenja se »v upanju proti upanju« uresničuje skozi naše slabot-
nosti. Prevečkrat mislimo, da Bog zaupa samo v dobre in zmagovite dele v 
nas, v resnici pa se večina njegovih načrtov  uresničuje preko in kljub našim 
slabotnostim. Zaradi tega je sv. Pavel rekel: »Da pa se zaradi vzvišenosti razo-
detij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel, ki naj bi me tepel, da 
se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi 
je rekel: 'Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.' Zato se 
bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristu-
sova moč«. Če je to perspektiva odrešenjske ekonomije, se moramo naučiti 
sprejemati svojo slabotnost z globoko nežnostjo. 
Hudič nas sili, da na svojo krhkost gledamo z negativno sodbo, Duh pa jo po-
kaže z nežnostjo. In nežnost je najboljši način, da se dotaknemo tega, kar je 
krhkega v nas. Stegnjeni prst in sodba, ki ju uporabljamo v odnosih do drugih, 
sta zelo pogosto znamenje nesposobnosti, da bi v sebi sprejeli svojo lastno 
slabotnost, svojo lastno krhkost. Samo nežnost nas bo rešila pred delom Tož-
nika. Zato je pomembno srečati Božje usmiljenje, zlasti 
v zakramentu sprave, ko doživimo resnico in nežnost. 
Protislovno je, da nam tudi Hudič lahko pove resnico, 
a če to stori, je zato, da nas obsodi. Mi pa vemo, da 
nas Resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas 
sprejema, nas objame, nas podpira, nam odpušča: pri-
de nam naproti, nam vrne dostojanstvo, nas postavi 
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Sandi Osojnik, 25 let duhovnik  

na noge, nam pripravi praznik zaradi tega, ker je »ta moj sin bil namreč 
mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden«. 
Božja volja, njegova zgodovina, njegov načrt gredo tudi skozi Jožefovo sti-
sko. Jožef nas tako uči, da verovati v Boga vključuje tudi verjeti, da On lah-
ko deluje tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo slabotnost. Uči nas, 
da se sredi viharjev življenja ne smemo bati Bogu prepustiti krmila našega 
čolna. Včasih hočemo nadzorovati vse, a On ima vedno širši pogled. 

IZ NAGOVORA G. JOŽETA VINKOVIČA (sedaju župnik v Pertočah) 

Dragi Sandi, dragi novomašnik! Danes je zate veliki dan, zato se s 
teboj vsi veselimo: tvoja župnija, seveda tvoji domači, prav tako 
tudi mi, ki smo skupaj s teboj na nek način odraščali. Tudi jaz sem 
ti bil nekoč v tej župniji, v tej cerkvi, zgoraj, kjer je bila nekoč na 
koru učilnica, sem ti bil takrat katehet pri verouku in če sem k te-
mu tvojemu poklicu, k tej tvoji odločitvi, kaj doprinesel, potem se 

danes zelo veselim. V prvi vrsti pa je seveda tvoj poklic božji klic in 
tvoj odgovor na ta klic. Ne samo župnija Rešnjega telesa in tvoji 
domači, ampak vsa naša mariborska škofija, ki v tebi ima danes edi-
nega novomašnika, pa tudi vsa naša slovenska domovina, se danes 
veseli, tebe in vseh ostalih novomašnikov. 
IZ NOVOMAŠNIKOKEVEGA ZAHVALNEGA GOVORA 
Ko sem večkrat razmišljal o tem, kako to, da je Bog prav mene po-
klical na to pot, sem dobil odgovor v Svetem pismu, ko sem videl, 
da je tudi Jezus poklical med apostole, bi rekli za naše čase, precej 
nesposobne ljudi. Bil je slab strateg in namesto, da bi poklical inte-
ligentne farizeje ali druge, ki so imeli izredno sposobnost popular-
nosti in, ki bi uspešneje širili njegovo 'vero', se je vendar on odločil 
za ribiče, za tiste, ki so znali komaj kaj pisati ali brati. In ko sem 
skozi leta opazoval, kako odhajajo moji prijatelji, ki so se v začetku 
prav tako navduševali nad duhovništvom in bili dosti bolj pridni, de-
lavni in inteligentni od mene, tudi prizadevni, sem preprosto v 
omenjenem dejstvu Jezusovega klica našel odgovor na to svoje 
vprašanje: Bog pač kliče, kakor hoče. 
IZ PODZRAVA GOSPE DANICE OZVALDIČ V IMENU ŽUPNIJE 
Pesem ti je zapela v pozdrav kot novomašniku, mi pa smo v svojih 
srcih zapeli pozdrav, kakor smo se te in zadnjem letu navadili reči, 
našemu Sandiju. V petdesetih letih naše župnije, letos je ta lep ju-
bilej, je še posebno darilo tvoje novomašniško posvečenje. Hvaležni 
smo Bogu, da te je poklical, tebi pa se Zahvaljujemo, da si mu re-
kel: 'Tukaj sem!'. Vsi smo v Življenju prejeli po Kristusu poslanstvo 
'biti luč', vendar velikokrat v Življenju tega ne zmoremo, ali pa si to 
'biti luč razlagamo po svoje… Dragi Sandi, v imenu vseh članov naše 
župnijske skupnosti, ti obljubljamo, da te bo naša molitev vselej 
spremljala na tej poti…  

Vabljeni na praznovanje srebrne 

maše Sandija Osojnika, v nedeljo,  

5. septembra, ob 16.00. Jutranja 

sveta maša ob 8.00 odpade.  

Sandi, hvala, da redno prihajaš med nas, nas obiščeš in kličeš. Hva-
la, da si nas sprejel v Grahovem. Hvala predvsem, da si v teh 25 le-
tih večkrat popeljal naše župljane na nepozabna romanja po Evropi. 


