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Prag večnosti so prestopili: 

Amalija Kaloh (99) Kardeljeva 51; Franc Lorenčič (72) 
Endlicherjeva ul. 9; Razalija Ozvaldič (90) Groharjeva 7; 
Edita Žnidarič (92) Marmontova 3; Marija Jauk (85) 
Frankolovska ul. 23; Božidar Polajnar (88) Kamniška ul. 
50; Majda Razgoršek (74) Betnavska c. 43; Jožefa Pucko 

S. Marta Meško se nam je iz Kijeva javila s pismom hvalež-

nosti za vso pomoč, ki ste jo in jo še namenjate Ukrajini. 

Po treh mesecih bivanja na Zakarpatju smo se tri Marijine sestre vrnile v Kijev. 
Na vlaku sem v duhu spraševala Gospoda, le kaj bomo zdaj tam delale. Česa naj 
se lotimo? In v misli se mi je prikradla beseda evangelizirati. Ta beseda me je 
potolažila, ker mi je razsvetlila trenutek negotovosti in usmerila razmišljanje – 
ne glede na to, kar boš delala, oznanjaj evangelij. Na misel mi je prišel zelo 
konkreten del evangelija – zadnja sodba, kjer Jezus pravi, da karkoli ste storili 
drugemu, ste storili meni. 
Prostovoljci iz dobrodelne organizacije De Paul Ukrajina so v času vojne, potem ko 
je ruska vojska odšla iz okolice Kijeva, začeli obiskovati vasi in prebivalce, ki so pre-
živeli vso grozoto vojne. Tako sem se jim pridružila tudi sama, da se bom srečala z 
ljudmi in spoznala, s čim in na kakšen način lahko Marijine sestre pomagamo druži-
nam, otrokom, starejšim ljudem. Prostovoljci so delili majhne pakete z živili. Pri eni 
družini, bila sta samo mož in žena, so me povabili k ogledu, kaj je ostalo od njihove-
ga doma. Z eno besedo ruševine, še posoda je zgorela. Nagovorila me je misel gospe 
Olge, ko se je po dveh mesecih vračala v svojo vas in je v srcu prosila, da bi imela 
moč preživeti, da ne bi padla pod bremenom hudega, ampak bi mogla gledati v pri-
hodnost. Zmore se veseliti majhnih drobnih stvari, da so jo doma pričakale žive ko-
koši. Gospa Olga pove, da ima njen mož zlate roke, da če bi le imeli gradbeni mate-
rial, bi sami začeli graditi hišico, da bi lahko preživeli zimo. In prav gospa Olga mi je 
pokazala pot, kako lahko pomagamo.  

OD PONDEDELJKA, 3. OKTOBRA BO VEČERNA SVETA 

MAŠA OB 18.00 URI 

 V krščansko občestvo je bila sprejeta: 

Inja Petelinc, Kardeljeva cesta. 

 Oktober 2022 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 

Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine. 
Ni kot časopis, ki ga kupiš, prebereš in odvržeš v smeti. 
Ni serijski proizvod. 
Življenje je edinstveno, enkratno, neponovljivo kakor cvet. 
Je bolj čudovito kakor najlepša cvetlica. 
Je krhko kakor dragocena vaza. 
Je klic v rast, v napor, za vedno nove dosežke. 
Je klic v ljubezen. 
Je dragoceno kakor sijoči biser. 
Življenje kakor biser zori v trpljenju: 
»Školjka na morskem se dnu razbolela je, v biser je stisnila 
svojo vso bol« (O. Župančič). 
Življenje ni samo za danes, ampak ima svoj jutri. Ima pri-
hodnost. 
Življenje ima neizmerno vrednost, od spočetja dalje in vse 
do naravne smrti. In onstran. 
Zato ne zavrzi življenja. 
Življenje je Božji dar. 
Sprejmi ga, objemi ga, ljubi ga. 
 
ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE bo s sveto mašo 
na Brezjah, v nedeljo 2. oktobra ob 16. uri . 
 
V torek, 27. septembra, je v Ljubljani potekal 
Družinski shod za zaščito otrok in družin. V oči 
bode dejstvo, da je bil shod s strani osrednjih 
medijev v veliki meri ignoriran, tako na spletnih 
portalih, v večernih dnevnikih in časopisih. 

http://www.svetoresnjetelo.si


Tudi letos bo po naših družinah romal kip fatimske Matere Božje. 
Vsaj enkrat na teden 
se bomo povezali 
preko zooma in si 
izmenjali pomembne 
informacije glede 
našega življenja v 
župniji in povezano-
sti z našim Odrešeni-
kom in Gospodom. 

Romanje v Beltince 

Mesec rožnega venca 

Škofija Murska Sobota bo v soboto, 8. oktobra 2022, v Beltin-
cih gostila že tradicionalno srečanje Slovencev in Hrvatov. V prete-
klih letih so ta srečanja pritegnila več tisoč katoličanov in čez sto 
duhovnikov iz obeh držav. Zadnji tovrstni dogodek je bil leta 2019 v 
Krašiću na Hrvaškem pod geslom: »Pošlji delavcev na svojo žetev.« 

Na ozemlju murskosoboške škofije poleg Slovencev in Hrvatov živijo 
tudi Madžari. Zato bodo na letošnjem srečanju sodelovali tudi ško-
fje, duhovniki in verniki iz sosednje Madžarske (kakor na prvem sre-
čanju v Mariji Bistrici leta 2003). Povabili smo tudi gradiščanske Hr-
vate iz škofije Eisenstadt-Železno (Avstrija). 

Molitveni program pred sveto mašo se bo začel ob 9. uri, slovesno 
sveto mašo bo ob 10. uri daroval soboški škof msgr. dr. Peter 
Štumpf, pridigal bo varaždinski škof msgr. dr. Bože Radoš, ob sklepu 
svete maše pa nas bo nagovoril győrski škof msgr. dr. András Ve-
res. Po sveti maši bo kratek kulturni program, ki ga pripravljajo tri 
folklorne skupine in godba na pihala. 
Na samem prizorišču bo za romarje 
tudi možnost malice/kosila, kakor 
tudi za vse duhovnike in škofe. 

Odhod izpred naše cerkve na Cesti 
zmage bo ob 8h. Povratek okrog 18. 
ure. Popoldne se bomo iz Beltinec 
oglasili še v Tišino. 

Tudi letos bo na voljo veliko število delavnic 
in gostov. Glavni gost bo župnik Martin Golob, 
ki je prepoznaven tudi med mladimi. Med de-
lavnicami naj omenim misijonarja Toneta Ke-
rina, tiktokerja zakonca Kosi, Center za du-
hovne poklice, pogovor z eksorcistom, g. Mar-
janom Veternikom, predstavitev vojaškega in 
policijskega vikarja in mnoge druge. Delavnice 
in opis delavnic najdete na spletni strani.  
9.00 zbiranje 
10.00 pozdravi 
10.10 priprava na sveto mašo 
10.30 sveta maša 
11.30 malica iz nahrbtnika 
12.15 zbiranje v športni dvorani 
12.30 prvi krog delavnic 
13.15 razporeditev v novi krog delavnic 
13.30 drugi krog delavnic 
14.15 vračanje v dvorano 
14.30 sklepni program, blagoslov sveč 
15.00 odhod  


