
JUNIJ—JULIJ—AVGUST 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Julija Fugina, Strossmayerjev 32, Klara Pintarič, Potrče-

va 2, Nina Županec, Pesnica, Mila Pust, Jezdarska ul. 7, 

Urban Debevc Damiš, Limbuš, Anej Marko, Kardeljeva 

57, Ana Marko, Kardeljeva 57, Tim Gerlica, Cesta prole-

tarskih Brigad 60. 

V večnost so odšli: 

Rozika Bauman (82) Potrčeva 2, Alojz Gajžler (81) Regentova 4, 

Viljem Vogrinec (68) Schreinerjev trg 3, Marija Šmigoc (89) Ferko-

va 18, Jožefa Harc (79) C. prol. Brig. 59, Martina Pratnemer (82) 

Štantetova 16, Viktor Žižek (74) Ruška 77, Valentin Srbljinović 

(71), Terezija Ozvaldič (81) Dalmatinska 38, Milan Hreščak (77), 

Pavlina Rozman (93) Delavska 2. 

Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik. župnik Franček Bertolini 

Na Krištofovo nedeljo smo za akcijo MIVA zbrali 926€. 

Hvala vsem za velikodušen dar. Glej: www.missio.si  

V NEDELJO 8. SEPTEMBRA BO PO VEČERNI MAŠI V 

UČILNICI SEJA ŽPS. ČLANI LEPO VABLJENI! 

Vsak petek, uro pred večerno sv. mašo, je v naši 

cerkvi molitev pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni! 

14. septembra, bo na Ptujski gori molitveni dan za 

duhovne poklice. Program traja od 8. do 12.30. 

SVETO REŠNJE TELO 
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Odstop nadškofa 
31. julija nas je kot strela iz 
jasnega presenetila novica o 
odstopu nadškofa Turnška. Kot 
mnogi sem nad tem začuden. 
Ne poznam ozadja zapletenega 
dogajanja, ki je pripeljalo 
mariborsko nadškofijo v tako 
težak položaj. Verjamem, da 
je Cerkev v Božjih rokah in da 
je peklenska vrata ne bodo 
premagala. Osebno mi je žal, 
da smo zgubili tako dobrega 
pastirja. Bil je dober teolog in 
blizu ljudem. Nagovarjal nas je 
s svojo kleno in jasno besedo. 
Iskreno si je prizadeval, da bi 
nadškofijo rešil iz krize. Ven-
dar se ni izšlo. Priznal je, da je 
bil verjetno premalo usposo-
bljen za to nalogo. Ob slovesu 
ni bil zagrenjen. Naredil je, 
kar je mogel storiti. V samoti 
stiškega samostana bo še na-
prej podpiral našo nadškofijo, 
da bo dobila drugega dobrega 
voditelja in da bo doživela sve-
tlejšo prihodnost. Kot župnik v 
Mariboru sem hvaležen za zau-
panje in podporo.  Še naprej 

smo povezani v molitvi. 

Setev je velika 

S septembrom začenjamo veliko 
setev, verouk. Seme je Božja 
beseda. Sejalci so kateheti in 
katehistinje, ki z večjim ali 
manjšim uspehom sejemo. Njiva 
so otroška srca, ki so v družini 
različno pripravljena na to 
setev. Uspeh je odvisen od sode-
lovanja vseh. Verouk namreč ni 
samo učenje, ampak uvajanje v 
vero in vzgoja srca. Tega pa 
katehet brez staršev ne more. 
Družina, ki z otrokom moli, hodi 
k maši, praznuje praznike, in 
živi iz vere, more nuditi otroku 
verska doživetja, ki so potrebna 
za zorenje v veri. V družini otrok 
plemeniti svoje srce, da je odpr-
to za Boga in da v dobroti in 
velikodušnosti odpira svoje srce 
tudi sočloveku. Glavni cilj vero-
uka zato ni samo, da bo otrok 
šel k prvemu obhajilu in birmi, 
ampak, da bo dober človek, ker 
potem bo tudi dober kristjan. 
Začenjamo veliko setev. Zalivaj-
mo jo s svojo molitvijo, da bo 

Bog dajal tudi rast! 

 



Balaton, sobota, 21. septembra 
Jesensko romanje nas bo letos popeljalo na Madžarsko. 

Obiskali bomo Keszthely, Tihany, Veszprem in Körmend. 

Prispevek za vožnjo in hrano je 25 €. Za kosilo lahko 

izberete: 

Meni 1: gulaževa juha, nabodalo z mešanim mesom, 

krompir in solata, palačinka. 

Meni 2: Fižolova juha, cordon bleu z rižem in solato in 

jabolčni štrudel. Meni izberete ob vpisu. 

IMEJTE S SABO VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT!!! 

Odhod bo ob 6.00 izpred cerkve. Povratek okrog 21. 

ure. 

 

Oratorij Od srede, 28. do petka, 30. 

avgusta se bomo zbirali pri cerkvi. Začetek orato-

rija bo ob 10. uri, zaključek pa ob 16. uri. Otroci 

naj imajo vsak dan s sabo malico ter brisačo in kopalke. Ob 

lepem vremenu bomo vsaj enkrat šli na kopanje. Rdeča nit letoš-

njega oratorija je narnijska zgodba: Potovanje jutranje zarje. 

Verouk se začne v ponedeljek, 9. septembra 
 1. razred v ponedeljek, ob 17. uri 
 2. razred v  torek, ob 16.30 
 3. in 4. razred v ponedeljek, ob 16.30 
 5. in 6. razred v torek, ob 15.30 
 7. in 8. razred v ponedeljek, ob 15.30 
Prvi razred uči Ljubica Muršič ostale Franček Bertolini 

Več informacij lahko dobite na naši spletni strani. 

PODPORNA SKUPINA ZA STARŠE SAMOHRANILCE IN 

RAZVEZANE, ki jo organizira družinski center MIR, se bo sre-

čevala vsaki prvi in tretji torek v mesecu od 18. do 19.15. Prvo 

srečanje bo v torek, 1. oktobra, ob 18. uri. Prijave in informacije 

02/2345800, info@dc-mir.si. 

UTRIP IZ KOROŠKE, 15. JUNIJA   IN   IZ MEDŽUGORJA, 6. AVGUSTA 


