
JULIJ—AVGUST 

 V soboto, 15. avgusta, zapovedan praznik Marijinega vne-

bovzetja. Svete maše bodo ob 8h, 1h in 19h. 

 Zahvaljujemo se vam za vse darove za Karitas. Hvala za 

obleke, hrano, pribor, posteljnino, pohištvo in druge stvari, 

ki ste jih prinesli v zadnjem letu. 

 Vsak četrtek na koncu maše je blagoslov z Najsvetejšim. Vsak 

petek uro pred mašo je molitev pred Najsvetejšim. 

 Bolni in ostareli, ki bi na prvi petek v mesecu želeli obisk 

duhovnika na dom naj pokličejo župnika. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Neža Rožič, Regentova 10, Žiga Kumer, Frankolovska 15, 

Matija Šilih, Focheva 60, Pia Novak, Prušnikova 34, Neo 

Tkalec, Rače, Maximilian Rok Barlović, Dalmatinska 33. 

Sveti zakon sta sklenila:  

Polona Kos in Nikola Barlović, Dalmatinska 33. 

V večnost sta odšli: 

Angela Stopar (94) Ljubljanska 41, Marija Ljubič (89) 

Ljubljanska 95. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: Župnik, Franček Bertolini 

SVETO REŠNJE TELO 
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  NIČ ZATO   MATI TEREZIJA 

Človek je nespameten, sebičen. 
Nič zato, ljubi ga. 

Delaš dobro, govorili bodo, da 
to delaš iz sebičnih namenov. 

Nič zato, delaj dobro. 
Uresničuješ plemenite cilje, 

pridobil si boš lažne prijatelje 
in resnične sovražnike. Nič 
zato, uresničuj svoje cilje. 
Dobro, ki ga delaš, bo jutri 

pozabljeno.  
Nič zato, delaj dobro. 

Poštenost in iskrenost te bosta 
naredili ranljivega. Nič zato, 

bodi iskren in pošten. 
To kar si leta gradil, je lahko 

uničeno kot bi trenil.  
Nič zato, gradi. 

Pomagaš ljudem, morda ti ne 
bodo hvaležni.  

Nič zato, pomagaj jim. 
Svetu daješ boljši del samega 

sebe, zavrnili ga bodo.  
Nič zato, dajaj boljši del same-

ga sebe. 

15 birmancev 
16. maja 2015 
z birmovalcem 
Stanislavom 
Slatinekom 

BODI PRIPRAVLJEN! 
V nedeljo, 24. maja, nas je pri 
maši ob 10h obiskalo okrog 450 
skavtov iz cele Slovenije. V 
Mariboru so bili zaradi IV izzi-
va. Izvidniki in vodnice (veja 
starosti 11-14 let) so v Maribor 
prišli v soboto, ko so  z reševa-
njem nalog morali pokazati 
znanje skavtskih veščin. Zve-
čer so v telovadnici pri ŠTUKu 
praznovali 25-letnico skavtstva 
v Sloveniji. V nedeljo pa smo 
skupaj proslavili Gospodov dan 
in tako izpolnili drugo skavtsko 
zapoved, ki se glasi: SKAVT JE 
ZVEST BOGU IN DOMOVINI.  



ČETRTEK, 4. JUNIJA, SLOVESNI PRA-

ZNIK SV. REŠNJEGA TELESA 

Na naš župnijski praznik bosta kot vsa-

ko leto sveti maši ob 8h in 19h. Pri 

večerni maši bomo imeli telovsko pro-

cesijo pri kateri bodo sodelovali prvo-

obhajanci in birmanci. Sveto mašo bo 

vodil upokojeni nadškof Marijan Turn-

šek. 

DOBERDOB, SOŠKA FRONTA, TRŽAŠKA OBALA 

13. junija, ob 6h, se bomo podali na tržaško. Najprej 

bomo obiskali župnika Ambroža Kodelja v Doberdobu. Z 

njim bomo odkrivali nekatere vidike soške fronte iz prve 

svetovne vojne. Nato se bomo prepustili čaru avstroogr-

skega mesta Trst. Povratek ob 21h. S seboj imejte popo-

tno kosilo. Cena prevoza je 20 €. Prijavite se in pred 

romanjem poravnajte v zakristiji. 

ČE TI PREOSTANE SAMO ŠE EN 

DIH, GA PORABI ZATO, DA 

REČEŠ HVALA. 

(PAM BROWN) 

CELODNEVNO ČEŠČENJE, 17. 6. 

Ob 8h sveta maša 

Po maši izpostavitev Najsvetejšega 

Od 12h do 15h bo cerkev zaprta 

Ob 15h birmanci 

Ob 16h ŽPS in zbor 

Ob 17h molitveno občestvo 

Ob 18h prvoobhajanci in družine 

Ob 19h  sv. maša 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Festival družin je 

čudovit družinski 

dogodek, ki dejan-

sko nudi tudi vsebi-

no, ki te hrani in da 

družini novega zagona. Od 19. do 21. junija, na Oto-

čcu. Več na: www.iskreni.net 

ORATORIJ PRI SALEZIJANCIH 

Kot vsako leto bo tudi letos na začetku počitnic (29.6-11.7) v 
sosednji župniji Don Boska oratorij za otroke.  Poteka  vsak dan 
od 8h do 16h. Skozi teden ustvarjamo v delavnicah, gremo na 
bazen, se igramo, pojemo in plešemo. Organiziran je vsakodnevni 
obrok in malica. Letos bomo šli 
v obeh terminih na celodnevni 
izlet v Motorikpark v Avstrijo. 
Cena: 25€/teden oz. 5 eur/dan 
(vsak naslednji otrok iz družine 
5€ manj) Prijave: do 25. junija 
(z izpolnjeno prijavnico 
s spletne strani). 


