
JULIJ—AVGUST 

 V nedeljo, 3. julija, ob 10h vabljeni na sveto 

mašo, kjer bomo praznovali biserni jubilej duhov-

ništva g. Antona Žerdina. 

 V pon., 15. avgusta, zapovedan praznik Marijinega 

vnebovzetja. Svete maše bodo ob 8h, 10h in 19h. 

 Vsak četrtek, na koncu maše, je blagoslov z Naj-

svetejšim. 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: Dominik Černetič, Lju-

bljanska 58, Lora Polajnar Lenarčič, Jezdarska 4, Nik Fajfar, Ahacljeva 

21, Emilia Barlović, Dalmatinska 33, Jakob Varga Tomsič, Sokolska 83, 

Taja in Filip Stopar, Frankolovska 21, Vita Pajnic, C. zmage 57, Eva 

Kolarič, Slovenska Bistrica. 

Sveti zakon so sklenili: Zdenko Tomsič in Barbara Varga, Sokolska 83 

ter Jure Hercog in Jana Dimnik, Potrčeva 6. 

V večnost sta odšli: Elizabeta Koren, (90) Lackova 43, Anton Koban, 

(80) C. prol. Brigad 59, Mirko Kneževič, (60) Dramlje, Janko Polenčič, 

(66) Schreinerjev trg 4, Frančiška Naberšnik, (87) Frankolovska 13, Ani-

ca Škrjanec, (79) Regentova 4, Tatjana Bračič, (62) C. zmage 99, 

Ernest Smolar, (72) Kardeljeva 57. 

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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Maša nam torej govori 
o bistvenih stvareh, 
ki naj bi jih počeli 

v življenju vsak dan; 
da se vedno 

za vse zahvaljujemo, 
da se med seboj  

združujemo 
in da končno postanemo 

kruh za drugega. 
M. Turnšek 

Za naš župnijski praznik je letos 
bil med nami nadškof Cvikl. Kot 
pastir krajevne cerkve, ki jo se-
stavljajo mnoge župnije, ki živi-
jo zaradi sodelovanja mnogih 
dobrih ljudi, se jim je tudi v 
imenu župnika zahvalil. Med dru-
gim smo slišali: Naša župnija ne 
bi bila to kar je, brez neprece-
nljivega sodelovanja naših žu-

pljanov. Danes bi 
se radi še posebej 
spomnili tistih, ki 
tako ali drugače 
redno sodelujete 
na liturgičnem, 
katehetskem, ozna-
njevalnem, organi-
zacijskem, gospodarskem in 
drugih področjih več kot 25 
let. S pomočjo župnijskega 
pastoralnega sveta smo skušali 
pridobiti čim več informacij. 
Če smo koga izpustili, naj nam 
sporoči, saj bodo še lepe prilo-
žnosti, pri katerih se jih bomo 
lahko spomnili in se jim zahva-
lili. Naj omenim, da so nekate-
ri, ki so na enem ali več podro-
čjih v naši župniji dejavni že 
več kot 60 let. Letos smo še 
posebej hvaležni za 60 let 
duhovništva g. Žerdina. 



Na sliki desno prvo-

obhajanci, spodaj 

birmanci, ki so od 

nadškofa prejeli 

diplomo. 

LETO USMILJENJA 

Vzemite si nekaj minut med tednom, da se ustavite v cerkvi in 

sedete pred tabernakelj preprosto zato, da bi bili z usmiljenim 

Kristusom. Če tega ne morete storiti, meditirajte pred razpelom.  

Ponudite se, da boste brali nekomu, ki je bolan ali pa samo 

žalosten.  

Ko pogovori razvodenijo v temno slast opravljanja, pomagajte 

zamenjati temo.  

Pojdite na duhovne vaje. To je način,  da ste usmiljeni do sebe 

in tudi do drugih okoli vas, ki vedo, da morate iti na duhovne 

vaje. Če pa tega ne morete storiti, si vzemite dan ali večer za 

duhovno zbranost. 

Ustvarite zaključni večerni obred, da prosite odpuščanja (in 

odpustite) tistim, s katerimi živite. »... sonce naj ne zaide nad 

vašo jezo« (Ef 4,26). 

Na izzivanje se odzovite s spoštovanjem, kakršno bi si želeli, 

da bi vam ga tista oseba izkazala. 

Ponudite starejši osebi prevoz k maši.  

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 

 
V prevodu župnika Bertolinija je pri Slomškovi založbi/Ognjišče 
izšla knjiga najbolj znanega italijanskega eksorcista, p. Amortha, 
ki med drugim pravi: »Lahko bi kdo mislil, da je nujno zlo, da se 
povzdigne dobro; kakor tudi laž, da se poveliča resnica. Toda 

dobro in sam Bog ne potrebuje teme, 
da pokaže, da je luč«. Če je v prejš-

njih knjigah p. 
Amorth govoril o 
svojem delu kot 
eksorcist, v tej 
knjigi naredi pov-
zetek svojih ži-
vljenjskih izku-
šenj kot duhovnik 
in pastir duš. 
 

Župnijsko roma-

nje bo v soboto, 11. junija. Obiskali 

bomo Markovec, Koper, Bertoki, Mil-

je. Cena za prevoz: 15 €, kosilo 10 €. 

Odhod ob 6h. Povratek ob 21h. 

PREBERI, PREMISLI, URESNIČI! 

Preden govoriš, poslušaj. 

Preden napišeš, premisli. 

Preden zapraviš, zasluži. 

Preden investiraš, razišči. 

Preden kritiziraš, počakaj. 

Preden moliš, odpusti. 

Preden obupaš, poskusi. 

Preden se upokojiš, prihrani. 

Preden umreš, razdaj. 

William Arthur Ward 


