
Praznovanje obletnic poroke 

V nedeljo 19. aprila, ob 10., 
bo v naši cerkvi praznovanje 
obletnic poroke. Vsi ki imate 
okroglo obletnico 5, 10, 15. 
itd. 50, 55, 60 itd. let poro-

ke, lepo vabljeni. Povabite svoje 
sorodnike in prijatelje. Po obredu 
bo slikanje in kratko družabno sre-

čanje na dvorišču pri cerkvi. 

Posvetitev novega nadškofa 

Z vso mariborsko Cerkvijo se vese-
limo imenovanja novega nadškofa, 
Alojza Cvikla. Posvetitev bo v 
nedeljo, 26. aprila popoldne, v 

mariborski stolnici. 

V krščansko občestvo je bila sprejeta:  

Tina Farasin, Ferkova 18. 

V večnost so odšli: Silva Hlebec (60) Metelkova 7, Alojz 

Bah (79) Koseskega 21, Vida Polajnar (79) Kamniška 50, 

Marjana Vicman (60) Metelkova 7, Katarina Kasapovič 

(83) Regentova 20, Marija Gruber (94) Ljubljanska 35. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Glasilo za interno uporabo. Odgovarja, Franček Bertolini, župnik 
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VELIKI ČETRTEK, 2. aprila 

Sv. maša ob19h 

Pred skoraj 2000 leti je na veliki 
četrtek pri zadnji večerji kruh prvi-
krat postal Jezusovo telo in vino se 
je spremenilo v njegovo kri. S tem, 
ko nam je podaril samega sebe 
pod podobo kruha in vina, nam je 
Jezus izkazal vso globino svoje lju-

bezni. 

VELIKI PETEK 

Križev pot ob 15h 

Obred velikega petka ob 19h 

Na ta dan se osredotočamo na 
Jezusovo trpljenje in smrt na križu. 
Oltar je prazen—brez križa, rož, 
sveč in prta. Jezusa ni več med 
nami. Je v grobu. Nismo zbegani, 
kot so bili učenci na ta dan, le glo-
boko presunjeni smo spričo velikan-
ske žrtve in neskončne božje ljubez-
ni.  Središče božje besede je trplje-
nje Gospoda. Ko bo bralec preb-
ral, da je Jezus umrl, bomo poklek-

nili in se globoko zamislili. 

VELIKA SOBOTA 

BLAGOSLOVI JEDIL 

Ob 14-15-16-17h 

Velikonočna vigilija ob: 19h 

VELIKA NOČ 

Sv. maše ob: 7.30-10-19h 

Doživljamo višek cerkvenega 
leta, praznik vseh praznikov in 
alelujo veselja. Kristus je vstal in 
premagal smrt, vstali bomo tudi 

mi, aleluja! 

Župnik Franček–Francesco 
Bertolini in upokojeni župnik 
Anton Žerdin s sodelavci želi-
mo vsem obiskovalcem naše 
cerkve, blagoslovljene veliko-

nočne praznike.  



V nedeljo, 1. marca smo izbrali člane župnijskega pastoralnega 

sveta za dobo petih let, do 2020. Izbrani so bili: Bogomil Breznik, 

Marinka Černetič, Ina Hegedič, Franc Ozvatič in Metka Papec. Po 

službeni dolžnosti ali kot predstavniki skupin so člani tudi: Alek-

sandra Antič, Stane Bradač, Alenka Černe, Srečko Ferk, Klara 

Lakoše, Marija Mirt, Ljubica Muršič in Danica Ozvaldič. 

Od 6. do 8. marca, smo v sodelovanju z župnijami Don Bosko, Sv. 

križ in Radvanje imeli duhovne vaje za osnovnošolce. Pod vod-

stvom salezijanskega kaplana Gašperja Otrina so animatorji pri-

pravili bogat program molitve, pesmi, iger in pustolovščin, ki je 

pomagal graditi skupnost in se pripraviti na velikonočne praznike. 

 Prva slovenska krščanska televi-

zija prisotna v marsikaterem 

osnovnem programu večjih ponu-

dnikov kabelske televizije.  Če še ne morete spremljati programa 

Exodus TV pokličite vašega posrednika oz. operaterja televizijskih 

programov in ga prosite naj vključi program v osnovno shemo. 

Je portal poln kvalitetnih vsebin 

in osebnih izkušenj za vse, kate-

rih življenje je kakorkoli pove-

zano z družino in za vse, ki jih zanima kultura življenja. 

UVAJANJE V MEDITACIJO Kako poslušati Boga, če pa je v 

glavi nešteto misli, želja, domišljijskih podob, spominov? Kako 
umolkniti ne samo telesno, temveč tudi duševno? Kako torej 
sploh začeti poslušati in priti do notranjega miru? Pridite na uva-
janje v meditacijo. Skupaj bomo prehodili nekaj poti do globin 
srca. Srečali se bomo 3 torke v aprilu, od 17.30 do 18.30, v cer-

kvi (7.-14.-21. aprila). Lepo vabljeni! 

ZAKONSKA SKUPINA se v naši župnij zbira vsako prvo sredo v 

mesecu, ob 17. uri. Mladi pari, ki jo navdušeno obiskujejo, so 

veseli možnosti bogatega pogovora ob temi, ki jo vsakokrat sami 

izberejo. Prostora je še za nekaj parov. Prijavite se župniku. 

MOŠKA SKUPINA je oblika druženja fantov, očetov in mož z 

namenom, da bi skupaj prepoznavali znamenja časa, v katerem 

živimo in bi skupaj iskali odgovore na vprašanja o našem temelj-

nem poslanstvu: postajati dober odgovoren mož, oče, državljan 

in kristjan. Srečanja so vsak drugi petek v mesecu, ob 20. uri, v 

sosednji župniji sv. Jožefa. Za več informacij pokliči 051 328 924. 

Letos delamo po knjigi Johna Eldredgea Divji v srcu. 

ROMANJA vsako leto, junija in septembra gremo z župnijo na 

romanje. Eno romanje je po Sloveniji, drugo v eni izmed sosed-

njih držav. Na spletni strani www.svetoresnjetelo.si ali v junij-

skem župnijskem listu boste obveščeni o podrobnostih. Slike so iz 

lanskega jesenskega romanja v Grazu in okolici. 


