
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 decembra 2020 prestopili: 

Ivo Štraus (59) Koroška c. 115a; Rajmund Razboršek (77) 

Radvanjska c. 54; Zlatka Trčalek (66) Pregljeva ul.10; Franjo 

Vetrih (93) Kamnica; Ljudmila Štampar (88) Šarhova 19a; Branko 

Gumzej (61) Pivkova 6; Ernest Žižek (86) Ljubljanska c. 45; Ela 

Žagar (79) Miklavž; Ana Rauš (80); Elizabeta Golob (80) Regento-

va ul. 20; Stanislav Tanšek (98) Dalmatinska ul. 40; Anton Ciglar 

(89) Kettejeva ul. 2; Marija Rajšp (73) Ljubljanska c. 35. 

STATISTIKA 

 2018 2019 2020 

KRSTI 27 19 8 

PRVOOBHAJANCI 8 9 9 

BIRMANCI 6 9 6 

VEROUČENCI 60 59 54 

POROKE 5 5 2 

POGREBI 51 67 77 

NEDELJNIKI 279 248 180 

SV. OBHAJILA 20.050 19.750 11.550 

Pri rednih nabirkah ste darovali 9.358€. Pri desetih nabirkah za škofijo in za 

misijone se je zbralo 4.621€. V kuvertah za gretje ste prispevali 4.340€. Izdat-

kov za bogoslužje, katehezo in župnijsko pisarno je bilo za 3.935,71€. Tekočih 

stroškov (elektrika, gretje, vodovod, Nigrad itd.) je bilo za 6.902,19€. Investi-

cija v sončno elektrarno je vredna 16.400€. Hvala tudi za druge darove s kate-
rimi smo pokrili vse redne in izredne stroške.  Hvala za finančno, molitveno in 
drugo konkretno podporo. 

 

                   

JANUAR 2021 
Sveto pismo v Prvi Mojzesovi knjigi od 
samega začetka razodeva pomembnost 
odgovornosti ali varovanja Božjega načr-
ta za človeštvo, ko poudarja odnos med 
človekom in zemljo ter med brati. V svetopisemski pripovedi o stvarje-
nju Bog zaupa vrt, zasajen v Edenu v roke Adama z naročilom, naj ga 
obdeluje in varuje. To po eni strani pomeni, naj zemljo naredi rodovit-
no, po drugi strani pa naj jo varuje in ohranja njene sposobnosti pod-
piranja življenja. Glagola »obdelovati« in »varovati« opisujeta Adamov 
odnos do njegovega doma-vrta in razkrivata tudi zaupanje, ki ga ima 
Bog vanj, ko ga naredi za gospoda in varuha vsega stvarstva. 
Rojstvo Kajna in Abela začenja zgodbo bratov, odnos med katerima 
Kajn razlaga —negativno– v smislu zaščite ali varovanja. Potem ko je 
ubil svojega brata Abela, Kajn na Božje vprašanje odgovori takole: 
»Sem mar jaz varuh svojega brata?« Seveda! Kajn je varuh svojega 
brata. V teh zelo starih, z globokim simbolizmom nabitih pripovedih je 
že navzoče omenjeno prepričanje, da je ve med seboj povezano in da 
je naša iskrena skrb za lastno življenje in naše raz-
merje do narave neločljivo povezano z bratstvom, 
pravičnostjo in zvestobo v odnosih do drugih. 
Iz papeževe poslanice za svetovni dan miru. 
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LETO SVETEGA JOŽEFA 8.12-2020-8.12.2021 

O, sveti Jožef, tvoja zaščita je izredno velika, moč-
na in učinkovita pred Božjim prestolom. Vate pola-
gam vse svoje želje in hrepenenja. O, sveti Jožef, 
pomagaj mi s svojo mogočno priprošnjo, naj mi 
tvoj nebeški Sin nakloni duhovni blagoslov, po Je-
zusu Kristusu, Gospodu našem, da bom lahko s po-
močjo tvoje nebeške moči hvalil in častil najbolj lju-
bečega Očeta. O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, 
ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem 
naročju; ne upam se ti približati, dokler počiva ob 
tvojem srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem imenu, 
nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi, naj mi ta 
poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti Jožef, priproš-
njik za srečno zadnjo uro, prosi za nas. Amen. 

http://www.svetoresnjetelo.si


.Že od februarja 2020 nimamo blagoslovljene vode pri vhodu v 

cerkev. Župnik je v poletnem in jesenskem času, ko so bili obre-

di z ljudstvom dovoljeni večkrat, na koncu svete maše zaključni 

blagoslov pospremil s škropljenjem prisotnih. Novoletni obisk 

župnika in kolednikov po domovih bo letos otežen. Zato smo za 

božični čas za vsako družino pripravili stekleničko z blagoslov-

ljeno vodo in s knjižico za družinsko molitev. 

SVETA MAŠA V PRVIH TEDNIH JANUARJA 

Od ponedeljka 4. januarja bo tudi v naši metropoliji možen obisk 
svete maše. Upoštevati bo treba naslednja navodila. V cerkvi je 
lahko 1 oseba ali družina na 30m2. V naši cerkvi je s korom vred 
prostora za 12 ljudi/družin. Zaradi majhnega števila ljudi, ki jih 
lahko naenkrat sprejmemo, vas vabimo, da se javite in vas tako lah-
ko vpišemo na seznam obiskovalcev svete maše. Še vedno si razku-
žujemo roke, nosimo maske, ne pojemo, prejmemo sveto obhajilo 
na roko, držimo razdaljo 1,5m. 

Sv. Maše v NEDELJO, 10. JANUARJA: 8.00; 9.00; 10.00 In 18.00. 

Sv. maše v ponedeljek, torek, četrtek, petek, soboto: 17.00 in 
18.00. V sredo: 7.00 in 16.00 (za člane pevskega zbora). 

V nedeljo, 18. januarja bo najbrž enako. 

Glede na spremenljivost razmer vas prosimo, da v naslednjih tednih 
preverjate stanje ukrepov na spletni strani ali pokličete po telefonu 

Decembra so skavti uspešno izvedli zbiranje papirja pri 
naši cerkvi. Naslednjič bo keson za papir spet pri nas od 
petka, 26. februarja, do nedelje, 28. februarja. Odpeljejo 
ga v ponedeljek zgodaj zjutraj. Do takrat vas vabimo, da 
papir doma zbirate in ga takrat prinesete do cerkve. Že 
vnaprej se vam zahvaljujemo. 

24. JANUAR—NEDELJA SVETEGA PISMA 

Nanjo se bomo pripravili tako, da bomo 
ves teden, od ponedeljka 18. januarja, 
do nedelje 24. januarja, pred vsako sve-
to mašo imeli priložnost poslušati pol 
ure svetpisemskega branja iz Nove zave-
ze. Zato v tistem tednu ne bo molitve 
rožnega venca pred sveto mašo. 


