
AVGUST—SEPTEMBER 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Kali Greifoner, Kardeljeva 73, Dan Liponik, Ljubljanska 

29, Brin Vuglar, Cesta proletarskih brigad 59. 

Sveti zakon sta sklenila: 

Martin Rakuša in Sofia Evgenijeva Gak, Focheva ulica. 

V večnost so odšli: 

Ivanka Mlakar (76) Frankolovksa 23, Jožef Grosek (68) 

Regentova 18, Ivan Dorner (61) Kersnikova 2. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: župnik Franček Bertolini 

V sredo, 17. sept., ob 10h, bo pri 

Slomškovem grobu molitev in sv. 

maša za nove duhovne poklice in 

stanovitnost poklicanih. 

S prvim oktobrom bodo večerne 

maše ob 18h. 

V nedeljo, 5. oktobra, na rožno-

vensko nedeljo, bomo kot vsako 

leto poromali na Ptujsko goro. 

Odhod bo ob 13.30 izpred naše 

cerkve. Povratek okrog 19h. Pri-

spevek za avtobus je 5 €. 

SVETO REŠNJE TELO 
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Stična mladih 
Festival Stična mladih je dobil 
ime po kraju, kjer se odvija. 
Na njem se vsako leto zbere 
med 5.000 in 8.000 mladih in 
je vsako leto prav posebno 
doživetje. Če se nam pridruži-

te, boste na svoj način lahko 
izkusili skupnost, sprejetost in 
bližino Boga; vsak na način, 
kot mu je blizu. Vsebinsko 
izhodišče za pripravo festivala 
je poslanica, ki jo mladim vsa-
ko leto napiše papež.  Naslov 
letošnje poslanice je: Blagor 
ubogim v duhu, kajti njihovo 
je nebeško kraljestvo. Na fe-
stivalu je veliko delavnic, sve-
ta maša, igre, filmi in koncert. 
Letošnji festival bo v soboto, 

20. septembra. 

Gospodarica resnica 
Gospodarica resnica je tisto eno, 
ki je potrebno. Če je prisotna 
med vami, če v Njeno smer 
obračate obličje svojega razu-
ma, potem se med vas in resnico 
ne more vriniti nobeno zlo, kajti 
med vašim in Njenim obličjem 
je samo luč, ob luči pa ne preži-
vi nobeno zlo. Nikoli ne bežite 
pred resnico. Nikoli ji ne pokaži-
te hrbta. Vedno bodite zazrti v 
resnico, v luč. Vzljubite jo, če-
prav včasih zaboli. Iskrenost je 
čisto prva krepost, saj so od nje 
odvisne vse druge. Če ogrozite 
iskrenost, s tem ogrozite vse 
druge kreposti. Iz lukenj vaše 
duše se priplazijo gnusni črvi. Le 
luč jih odžene nazaj. Bog je luč 
Naučit se moramo v celoti vzlju-
biti luč, kajti Njemu ne moremo 
ubežati, zato ga moramo bodisi 
prenašati bodisi z Njim za vedno 
uživati v svetlobi. Po smrti ne bo 
več teme 
in ne bo-
mo več i-
grali skri-
v a l n i c .        

P. Kreeft 



Mariatrost, sobota, 27. september 
Jesensko romanje nas bo letos popeljalo v Avstrijo. Obi-

skali bomo Heiligenkreuz, Fernitz, Graz in Mariatrost. 

Prispevek za vožnjo je 10 €. Za kosilo lahko izberete: 

Meni 1: Juha s fritati, dunajski zrezek (svinski 5,90 € ali 

puranji 6,90 €) riž in solata. Meni 2: Juha z rezanci, 

kotlet na žaru s pomfrijem solata, 5,90 €. 

IMEJTE S SABO VELJAVNI OSEBNI DOKUMENT!!! 

Odhod bo ob 7h izpred cerkve. Povratek okrog 19h. 

ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA BO V PETEK, 

26. SEPTEMBRA, OB 18.30, PRI CERKVI SV. 

CIRILA IN METODA NA TEZNEM. 

 

Zakonska skupina Vsako prvo sredo v mesecu, ob 17h je 

srečanje zakonske skupine, kateri se lahko pridruži še kakšen par. 

Za več informacij pokličite župnika. 

Moška skupina Vsak drugi petek v mesecu, ob 20h, se pri cerkvi 

Sv. Jožefa, na Studencih srečuje moška skupina. Delamo po knjigi Larryja 

Richardsa, Bodi mož, ki se osredotoča na svetopisemski vidik vprašanja, 

kaj pomeni biti mož. Vabljeni! 

Praznovanje obl. beatifikacije A. M. Slomška 
Od 15. do 23. septembra, ob 18h devetdnevnica na Slomškovem grobu 

Petek, 19. septembra 18.30, sveta maša, vodi škof Lipovšek, 

Torek, 23. septembra, 18.30, sveta maša za otroke in mlade 

Sreda, 24. septembra, 18.30, sveta maša, vodi 

škof Smej, po maši molitev za nove duhovne 

poklice in našo nadškofijo; 20.30 molitev litanij 

ob uri smrti škofa Slomška; ob 21h sveta maša. 

Omenjeni dogodki bodo v stolni cerkvi. 

 

 

 

Iskreni.net je spletna stran za krščanske družine. 

V njej je veliko vsebin s področja zakonskega 

življenja in vzgoje otrok. Ponuja tudi članke o 

aktualnih družbenih temah. V zadnjih dneh je  na spletni strani predstav-

ljena revija Domovina, so članki o tem, kako lahko starši z malimi otroki 

najdejo čas za počitek, o tem, kako kristjani spoštujemo živali, kako gle-

dati na dojenje v cerkvi, razmišljanje o Marijinem življenju med lučjo in 

temo, članek o tetah, babicah in taščah itd. 


