
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, tel. 051 328 924 
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Prag večnosti so prestopili: 
Zdravko Šajnovič (62), Letonjeva ul. 8; Marija Blatnik (95), 
Radvanjska cesta 34; Terezija Pek (88), Ul. M. Pijade 45; 
Pavla Lorenčič (85), Goriška ul. 5 (prej na Betnavski). 

STATISTIKA 

 2020 2021 2022 

KRSTI 8 12 15 

PRVOOBHAJANCI 9 10 6 

BIRMANCI 6 8 6 

VEROUČENCI 54 50 54 

POROKE 2 3 2 

POGREBI 77 66 60 

NEDELJNIKI 180 170 156 

SV. OBHAJILA 11.550 13.650 13.450 

Preko rednih nabirk ste darovali 14.399€. Pri trinajstih nabirkah za škofijo, 

za Ukrajino in za misijone se je zbralo 5.118€. V kuvertah za gretje ste pri-

spevali 3.316€. Izdatkov za bogoslužje, katehezo in župnijsko pisarno je 

bilo za 6.450,54€. Tekočih izdatkov (elektrika, gretje, vodovod, Nigrad 

itd.) je bilo za 1.340,04€. Za večja dela (spovednica in urejanje stanovanj 

na Radvanjski c. 19) je bilo porabljenih 7.537,77€. Hvala za darove s kate-
rimi smo pokrili vse redne in izredne stroške.  

 V krščansko občestvo je bil sprejet Samuel  Zei iz Radvanjske ceste.  

 

                   

JANUAR 2023 
PASTIRSKO PISMO NADŠKOFA CVIKLA ZA  
NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA, 8. JANUARJA 
 
Dragi bratje, drage sestre!  
Naj vam na začetku novega leta zaželim blago-
slova in potrebnega poguma, da bi v tem letu izkoristiti ponujene priložnosti 
za rast v veri. Pomembna priložnost je tudi sinodalna pot Cerkve, na katero 
vas na začetku novega leta - kot vaš škof – vabim in spodbujam, da na njej 
vztrajamo.  
Ob koncu leta radi pogledamo nazaj in v spominu obujamo dogodke pretekle-
ga leta ter v njih odkrivamo Božje delovanje. Zlasti ob praznikih kristjani ob-
udimo ta spomin in pripovedujemo zgodbo našega odrešenja ter tako učvrsti-
mo identiteto in pripadnost skupnosti. To nam odpira širši, duhovni pogled na 
stvarnost in razsvetljuje pot v prihodnost.  
Eno leto je, odkar sem vas prav na nedeljo Jezusovega krsta s pastirskim 
pismom povabil na skupno sinodalno pot, kot sem zapisal »na pot duhovne 
prenove in tesnejše povezanosti znotraj naših krščanskih skupnosti«. Na tej 
naši sinodalni poti se je v preteklem letu zgodilo mnogo lepega. Po župnijskih 
skupnostih so se vrstile molitve, sinodalni pogovori, razna srečanja, več sode-
lovanja laikov in duhovnikov, poročila vodstvu sinode; v mesecu juniju smo 
pripravili skupno škofijsko poročilo in nato škofijski del sinodalnega procesa 
ovenčali z razločevanjem in evharističnim srečanjem v Mariboru – v cerkvi sv. 
Janeza Boska. V končnem sinodalnem poročilu sem zapisal, da »smernice do-
kumenta jemljem kot pomemben kažipot pri vodenju nadškofije. Predvsem si 
želim, da postane sinodalnost vsakdanji kruh po naših občestvih, da postane 
kakor dim kadila, ki prežame vse, s čimer pride v stik, in ga ni mogoče odpra-
viti. Želim si, da bi bila sinodalnost ta vonj Svetega Duha, ki bi šel skozi vse 
strukture naše nadškofije in krepil prenovo v smeri vedno bolj sinodalne Cer-
kve. 
Pogled nazaj in premislek, koliko 
smo zapisano uresničili, pove, 
kakšna Cerkev smo, kje na sino-
dalni poti smo. Da je pogled na-
zaj pomemben, kaže tudi evange-
list Matej, ki svoj evangelij začne 
s pogledom daleč nazaj v prete-
klost, z rodovnikom, s katerim pove, da je Kristus uresničitev starozaveznih 
prerokb ob sodelovanju ljudi. V današnjem evangeliju Jezus stopi pred Janeza 
Krstnika in ga prosi naj ga krsti. Jezus k Janezovemu krstu ne pride iz potre-
be, ker bi bil grešnik in bi potreboval očiščenje. S krstom se je Jezus ponižno 
podal v jordansko vodo, da vodi novi eksodus, da odpre pot v novo obljublje-
no deželo v nebesih, da bi lahko vsi ljudje slišali besede, ki so bile nekoč pri-
držane zgolj za Izrael in njenega kralja, besede da je vsak od nas ljubljeni 
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Božji sin in ljubljena Božja hči (Ps 2,7). Prav tako je Jezus s tem, ko se je 
dal krstiti, potrdil Janezovo poslanstva. Janez je vedel, da je med njego-
vim in Jezusovim krstom kontrast in to je potrdil z besedami: »On vas bo 
krstil v Svetem Duhu in ognju« (Mt 3,11). Nedelja Jezusovega krsta tudi 
nas – kot posameznike in kot skupnost - spomni na našo zgodbo z Bogom 
ter našo identiteto in poslanstvo, ki smo ga prejeli pri svetem krstu. 
Spomni nas, kdo smo in čigavi smo. S krstom smo postali Božji sinovi in 
hčere, Jezusovi bratje in sestre ter zato tudi med seboj, člani njegove 
Cerkve, dediči nebes in tempelj Svetega Duha. Po krstu smo postali udje 
Kristusovega skrivnostnega telesa in postali deležni Kristusovega duhov-
ništva. Ko stopimo preko praga cerkve in se pokrižamo z blagoslovljeno 
vodo, obnovimo naš krst in potrdimo, da smo bili odrešeni s Kristusovim 
križem in smo prepojeni z vstajenjsko močjo. Postali smo člani Božje dru-
žine. 
Dragi bratje in sestre, na pragu novega leta mi dovolite, da poleg kratke-
ga spomina na zgodbo lanskega leta z vami pogledam tudi na pot, ki je še 
pred nami, saj je papež Frančišek sinodalno dogajanje podaljšal za eno 
leto. Že ob sklepu škofijske faze sinodalne poti sem zapisal, da »se za nas 
ta sinodalna pot ne zaključuje, temveč šele prav začenja.« V prihodnjih 
letih bomo sinodalno pot nadaljevali, ko se bomo skupaj pripravljali na 
dva velika dogodka. Prvi, na ravni vesoljne Cerkve, bo redno Sveto leto 
(2025) z geslom »Romarji upanja«. Drugi dogodek, tri leta kasneje 
(2028), bo obhajanje 800-letnice obstoja naše nadškofije. 
V pripravi na sveto leto bomo poskušali »v krščanskih občestvih izpeljati 
določeno misijonarsko preobrazbo, ki bi bila sposobna spremeniti stvari 
tako, da bi navade, slogi, urniki in govorica ter vse cerkvene strukture – 
bile sposobne - evangelizirati sodobni svet« (CD 162, Pastoralno spreobr-
njenje). V tem letu vas bodo vaši duhovniki z ljubeznijo dobrega pastirja 
uvajali v lepoto bogoslužja ter vam ga tudi razlagali, ker je bila ravno 
liturgija, zlasti nedeljska maša, v sinodalnih pogovorih izpostavljena kot 
neizkoriščen duhovni kapital. Pomagali vam bodo vedno popolneje živeti 
bogoslužna dejanja, ki so »danes« zgodovine odrešenja. V pripravi na ško-
fijsko jubilejno leto pa se bomo ozirali tudi nazaj, v bogato zgodovino 
naše krajevne Cerkve, da bi nas usmerjala k skupni hoji v prihodnost, v 
zaupanju, veri in ljubezni.  
Da bomo ta proces priprave na te milostne trenutke dobro izkoristili, vas 
povabim, da skupaj obudimo krstno milost. V tem času vas povabim k po-
globljeni molitvi za našo krajevno Cerkev. Prepričan sem, da nam do leta 
2025 in naprej do leta 2028 lahko uspe narediti pomembne duhovne kora-
ke za našo nadškofijo. Zavedajmo se, da se vsaka prenova začne v meni z 
mojo potjo h Gospodu in ponižnim priznanjem, da sem grešnik in potre-
ben Boga. Naj to našo pot spremlja varstvo in priprošnja Nebeške Matere 
Marije in bl. A.M. Slomška. Amen. 

V ČETRTEK, 2. FEBRUARJA OB 18.45  
(takoj po sveti maši) - v učilnici, vabljeni  

na uvodno srečanje delavnic molitve in življenja. 
Delavnice molitve in življenja so nova 
oblika evangelizacije, za katero je zna-
čilno, da udeleženci v manjših skupi-
nah spoznavajo Boga, Njegovo ljube-
zen do človeka, moč odpuščanja in po-
sledično novo življenje v svobodi srca. 
Je zelo živa in goji izrazito pozitiven 
pogled na življenje. Navdušeno in za-
vzeto predstavlja Jezusa, s posebno izostrenim posluhom za potrebe 
današnje družbe in za vse, kar danes ljudje resnično potrebujejo. 
• Uvajanje v molitev: Delavnice niso stalne skupine znotraj Cerkve, 

ampak nudijo samo omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v 
krščansko molitev. 

• Časovna omejenost: imajo omejeno število srečanj. Delavnice ne 
puščajo za seboj nobenih stalnih skupin, ampak nudijo samo 
omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v krščansko molitev in 
življenje. 

• Odprtost: k sodelovanju so povabljeni vsi: tisti, ki so Cerkvi blizu 
(npr. kateheti, pastoralni delavci, člani cerkvenih skupin …), in 
tisti, ki so oddaljeni od nje; tisti, ki ne morejo prejemati zakra-
mentov, kristjani različnih smeri; tisti, ki molitev že nekaj časa 
prakticirajo, in tisti, ki želijo šele stopiti na pot molitve. 

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki 
ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in 
prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Mt 13,44  

KONCERT BOŽIČNIH PESMI 

V SOBOTO, 14. JANUARJA, OB 18.30 (po maši) 

POJE VOKALNA SKUPINA SV. MIHAELA IZ VERŽEJA 


