
JULIJ—AVGUST 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Izabela Košar, Orehova vas, Blaž Premec, Duplek, Niko 

Rakuš, C. zmage, Lija Grum Novak, Gosposvetska, Nika 

Simončič, Štantetova, David Drobnič, C. zmage. 

V večnost so odšli: 

Marija Drobnič (69) Majerjeva 6, Ivan Orešič (92) Koses-

kega 20, Mijo Švenda (68) Kardeljeva 73, Mirjana Pernat 

(92) Marmontova 4, Marija Žlender (88) Frana Kovačiča, 

Franc Tučič (91) Fochova 44, Anica Kvar (82) Besednja-

kova 2, Kristina Lazar (92) C. zmage 92, Martin Žnidarko 

(87) Ažbetova 14, Ljudmila Lušenc (89) Rapočeva 5, 

Jakob Pirš, (92) Zadružna 12. 

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 760€. 

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

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

cerkvi molitev pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni! 

6. septembra, bo slovensko-hrvaško romanje in sreča-

nje v Ludbregu. Prijavite se lahko pri ARITOURS. 

13. septembra, bo na Ptujski gori molitveni dan za 

duhovne poklice. Program traja od 8. do 12.30. 
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Minoriti na 
Ptujski gori 
nas vabijo 
na predve-
čer marijine-
ga praznika. 
Ob 19h  bo 
m o l i t v e n a 
ura.  Ob 20h 
bo sveta 
maša in pro-

cesija z lučkami, ki jo bo vodil 
nadškof Ivan Jurkovič, apostol-
ski nuncij v Rusiji. Ves čas bo 

priložnost za spoved. 

Zakonca Turbitt iz ZDA bosta, 
v nedeljo, 17. avgusta, po maši 
ob 10h, v sosednji župniji Don 
Boska, predavala na temo 

Zakon kot zaveza.  

MARIJINO VNEBOVZETJE, PRI 
NAS. SV. MAŠE OB 8h, 10h in 

19h. 

Presveta Devica Marija!  
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod 
srcem nosila, ga rodila in z njim 
pod križev trpela. 
Ti si tudi naša mati: tvoja mate-
rinska roka  nas je varovala skozi 
vso zgodovino. 
Tebi izročamo sami sebe, da bi v 
molitvi in pokori spreminjali svo-

ja srca.  
Tebi izročamo 
naše družine, 
da bi bile 
odprte za živ-
ljenje in bi 
mladim odkri-
vale duhovne 
vrednote. 
Tebi izročamo 
Cerkev na Slo-

venskem, da bi v zvestobi evan-
geliju gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovi-
no, da bi napredovala v luči vere 
in krščanskega izročila.  
Tebi izročamo naše rojake po 
svetu, da bi ostali zvesti Bogu in 
svoji domovini. 
Sprejmi nas v svoje varstvo in 
nas izroči svojemu Sinu Jezusu, 
našemu Odrešeniku, ki živi in 
kraljuje vekomaj. Amen. 



Sredipolja, sobota, 13. septembra 
6. junija je Sveti Oče naznanil, da bo ob 100. obletnici 

začetka prve svetovne vojne obiskal največje vojno gro-

bišče v Italiji, tik ob meji s Slovenijo, v krajih kjer so se 

bile krvave bitke soške fronte. Sveti oče nas vabi, da se 

mu pridružimo v molitvi za pokojne prve svetovne vojne 

in vseh vojn in da molimo za prepotrebni mir na svetu. 

Odhod bo predvidoma ob 6.00 izpred naše cerkve. Pov-

ratek okrog 20. ure. Prispevek za avtobus je 15 €. Prosi-

mo, da se za romanje prijavite tisti, ki nimate težav pri 

hoji, saj bo zaradi množice treba prehoditi nekaj poti in 

biti pripravljeni potrpeti na prizorišču sv. maše. Ker 

podroben program še ni znan, prosim, da pazite na 

oznanila v cerkvi v naslednjih tednih. 

Utrinek iz romanja na  Brezje, 7. junija. Tu smo v   

Šmartnem v Tuhinjski dolini  

Oratorij Od srede, 27. do petka, 29. avgusta se 

bomo zbirali pri cerkvi. Začetek oratorija 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 letošnjega 

oratorija je življenje svetega Petra in kako ga je srečan-

je z Jezusom spremenilo. 

Verouk se začne v ponedeljek, 8. septembra 

 1. razred v ponedeljek, ob 17. uri 
 2. in 3. razred v  torek, ob 16.30 
 4. in 5. razred v ponedeljek, ob 16.30 
 6. in 7. razred v torek, ob 15.30 
 8. in 9. razred v ponedeljek, ob 15.30 
Prvi razred uči Ljubica Muršič ostale Franček Ber-
tolini. Več informacij lahko dobite na naši spletni 
strani. 


