
V nedeljo 17. aprila, ob 10., bo v naši cerkvi praznovanje 
obletnic poroke. Vsi ki imate okroglo obletnico 5, 10, 15. 
itd. 50, 55, 60 itd. let poroke, lepo vabljeni. Povabite svoje 
sorodnike in prijatelje. Po obredu bo slikanje in kratko dru-
žabno srečanje na dvorišču pri cerkvi. 

V krščansko občestvo je bila sprejeta:  

Nina Štuhec, Rožna ul. 16, Zrkovci. 

V večnost so odšli: Marija Pšeničnik (85) Prušnikova 30, 

Kristina Roudi (85) Ažbetova 10, Damijan Brodnjak (45) 

Regentova 6, Ivan Likovnik (69) Kardeljeva 57, Matija 

Ugovšek (80) Radvanjska 14a. 

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 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

G. ŽERDIN LETOS PRAZNUJE 60 LET DUHOVNIŠTVA. V 

NEDELJO, 3. JULIJA, OB 10H BO BISERNA MAŠA, VABLJENI. 

SVETO REŠNJE TELO 
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Med apostoli, ki so doživeli Jezusovo smrt kot hudo katas-

trofo, je po njegovem vstajenju završalo. Zavladala je 

velika radost. Binkoštni dogodek jo je izpolnil v pravo eks-

plozijo veselja. Veselje je za kristjane od samega začetka 

Cerkve prepoznavno znamenje. Če mala Terezija ugotav-

lja, da je »žalosten svetnik klavrn svetnik«, to lahko reče-

mo tudi o kristjanih na-sploh. Ko srečujemo Nekoga, ki 

brezpogojno ljubi, nas to ne pusti, hladne ampak nam pri-

naša tiho, če že ne kar vidno veselje. Tudi če se pojavijo 

oblaki, kot pravi svetnica iz Lisieuxa, vemo, da nad njimi 

še vedno sije sonce. Tako kljub občasnim nevihtam na 

površju, na dnu srca ostaja mir in veselje, to pa se kaže v 

vsem našem bitju. »Kristjanu lahko vsega primanjkuje, 

toda če je združen z Bogom v veri in ljube-zni, mu veselja 

ne more manjkati,« je dejal Pavel VI.  
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Februarja in marca je nadškof Cvikl obiskal 33 župnij mariborske-

ga naddekanata. V sredo, 2. marca, je bila na vrsti naša župnija.  

Z obiski imenovanimi VIZITACIJA, je na edinstven način spoznal 

življenje Cerkve na terenu. Lahko je začutil, kako živijo župniki, 

njihovi sodelavci in skupine, ki delujejo po župnijah. Na sliki spo-

daj, je na srečanju s člani našega župnijskega pastoralnega sveta. 

Od 4. do 6. marca, smo z župnijami Don Bosko, Sv. križ in 

Radvanje imeli duhovne vaje za osnovnošolce v Veržeju. 

Pod vodstvom salezijanskega kaplana Gašperja Otrina so ani-

matorji pripravili bogat program molitve, pesmi, iger in pu-

stolovščin, ki je pomagal graditi skupnost in se pripraviti na 

velikonočne praznike. 

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 uvajanje v meditacijo. Skupaj 
bomo prehodili nekaj poti do globin srca. Srečali se bomo 3. nedelje v 

aprilu, od 18.00 do 18.45, v cerkvi (3.-10.-17. aprila). Lepo vabljeni! 

MOŠKI ZAJTRK v soboto, 2. aprila, ob 8h, v razstavišču knjižnice 

Kadetnice, Engelsova 15. Moški zajtrk je oblika druženja fantov, očetov 

in mož z namenom, da bi skupaj prepoznavali zamenja časa, v katerem 

živimo in bi skupaj iskali odgovore na vprašanja o našem temeljnem 

poslanstvu: postajati dober odgovoren mož, oče in državljan. Namen 

»moškega srečanja ni v tem, da bi si dali duška in bi opravljali svoje 

žene, pač pa da bi premišljevali o liku moža in očeta ter da bi drug 

drugemu pomagali razumeti globoke razsežnosti in pomen te velike in 

odgovorne naloge. Prijave do srede, 30. marca na 031 245 524, 

m.nidorfer@gmail.com. 

VSESLOVENSKO ROMANJE V MEDJUGORJE, od torka, 29. 

marca, do petka, 1. aprila. Informacije in prijave, Marija Čuček, 070 

470 775,   marija.cucek52@gmail.com 

V KINU OD 24. MARCA DALJE 

Zgodba o papežu Frančišku prikazuje življenjsko pot številnih preizkušenj, ki 

so izoblikovale Jorga Maria Bergoglia na poti do poglavarja Svetega sedeža. 

Čeprav njegova mama ni želela, da bi postal duhovnik in kljub začetnim ljube-

zenskim skušnjavam, se je s pomočjo razumevajoče babice predal božjemu 

klicu. Kot nadškof Buenos Airesa se je neustrašno soočil s kriminalom in revšči-

no, z lastnim zgledom odrekanja in milosti pa je postal upanje številnih obu-

božanih in zatiranih ljudi tudi v času krute argentinske vojaške diktature.  


