
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti so prestopili: 
Anton Domadenik (83) Ul. Heroja Zidanška 12, 

Daniel (Danilo) Bračič (91) Ljubljanska ul. 77, Inko 

Hanžič (88) Ljubljanska ul .25b, Franc Bezjak (78) 

Betnavska c. 38, Angela Ozvaldič (100) C. zmage 43 

 V krščansko občestvo je bila sprejeta: 

 Eli Golob, Zrkovska cesta 172a. 

Ob nedeljah in petkih zvečer je po maši križev pot. 

Ob petkih je od 15. ure do večerne svete maše  

molitev pred Najsvetejšim.  

GOSPODOVO OZNANJENJE, 24. MARCA 

Spomladanska sprememba ure 

CVETNA NEDELJA, 25. MARCA 

Darovi za oljčne vejice so namenjene za izgradnjo 

Don Boskovega centra v Mariboru 

VELIKI ČETRTEK, spomin zadnje večerje ob 19h 

VELIKI PETEK, češčenje križa ob 19h 

VELIKA SOBOTA,  

blagoslov velikonočnih jedil: 14h, 15h, 16h in 17h. 

Velikonočna vigilija ob 19h 

VELIKA NOČ, procesija 7.30, 10:00, 19:00 

Sveti zakon sta sklenila: Jani Novak in Janja Štajnmec  

 
                   

Marec 2018 

IZ RODA V ROD, LETO PRENOSA VERE 

»Poslušaj, Izrael: gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, 

svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo! Te besede, ki ti 

jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Ponavljaj jih svojim 

sinovom in govori o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko 

legaš in ko vstajaš! (5 Mz 6, 4-8). 

»Eno je prenos vere, nekaj drugega pa vero poučevati. Vera je dar Svete-

ga Duha; vere se ni mogoče naučiti. Da, o veri se učimo, da bi jo bolje 

razumeli, toda samo z učenjem ne moremo nikoli priti do vere«. Papež 

Frančišek 

V obdobju odraščanja se mnogi mladi od Cerkve oddaljijo. Otroci pri 

tem pogosto posnemajo držo svojih staršev, zato je pomembno, da je 

župnija kraj, kjer se vsi družinski člani od najnežnejših let čutijo sprejete.  

Na številnih področjih imamo izkušnjo, da tega, česar sami nimamo, tudi 

drugim ne moremo dati. To ne pomeni, da bi morali starši odraščajočih 

otrok imeti o veri veliko znanja Za večjo oviro se velikokrat izkaže dejs-

tvo, da imajo starši sami šibko vero, zato versko vzgojo svojih otrok v 

veliki meri ali povsem prelagajo na župnijski verouk.  

Nekateri starši v svoji rodni družini sami niso dobili izkušnje družinske 

molitve ali verske vzgoje. Kljub temu, da svoje otroke želijo versko 

vzgajati, potrebujejo več pomoči pri svoji osebni rasti v veri in tudi pri 

verski vzgoji svojih otrok. Pri tem je dobrodošla pomoč botrov, katehis-

tov, župnije.    
SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO V SOBOTO,SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO V SOBOTO,SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO V SOBOTO,   
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POSTNI ČAS  
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1. POSTNA NEDELJA, Jezus v puščavi. Tudi 

pred nami je 40 dni bogatega časa: posta. Post je 

mnogo več kot odpoved neki hrani. Odpira nam 

vrata v notranjost,  in nas vabi k umiritvi. Post je 

priložnost, da živimo zavestno in pozorno. 

2. POSTNA NEDELJA, Spremenjenje na gori. 

»Ta je moj ljubljeni sin. Njega poslušajte!« Kako 

poslušamo Jezusa? Govori nam po glasu vesti, po 

Božji besedi, po cerkvenem učiteljstvu. 

3. POSTNA NEDELJA,  Jezus izžene iz templja 

prodajalce in menjalce. S tem je jasno pokazal, da 

je tempelj hiša molitve in zbranosti pred Bogom. 

Kje smo s svojimi mislimi, ko smo pri maši? Ne 

delajmo tržnice iz te ure, ki smo si jo vzeli za 

Boga. 

4. POSTNA NEDELJA, Jezus se pogovarja z 

Nikodemom. Vabi nas naj izberemo luč: »Kajti 

vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, 

da bi se ne spričala njegova dela. Kdor pa  vrši 

resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razode-

nejo, ker so storjena  v Bogu«.  

5. POSTNA NEDELJA, Jezus jasno pove, kaj ga 

čaka: »Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne 

umrje, ostane samo; če pa umrje, obrodi obilo 

sadu«. Tudi mi smo poklicani obroditi obilo sadu.  

TEMATSKI VEČER »NE-MOČ ODNOSA« bo v sredo, 14. 

marca, ob 19:00, v sosednji župniji Don Boska. Gost večera bo 

dr. Stanko Gerjolj, ki bo govoril o umetnosti trajnih odnosov. 

SKUPINA ZA RAZVEZANE,  se srečuje vsak drugi četrtek v 

mesecu, (naslednjič, 8. marca), ob 19:00 v župniji Sv. Magdale-

ne. Skupina je namenjena vsem, ki imajo  izkušnjo ločitve, tudi 

če dolgoletna partnerska zveza ni bila zakonska ali če so sedaj v 

novi zvezi. Dobrodošli so vsi, ki so še v postopkih razveze, v 

prvih letih samskega življenja, pa tudi, če je od razveze minilo 

že precej let. Ne glede na to, koliko časa je že minilo, bolečina, 

ki je bila potlačena, ne zastara in stiska ne mine. Z nami bo pater 

Viljem Lovše, DJ, ki se že vrsto let posveča razvezanim.  

SREČANJE ZA SAMSKE, v soboto, 10. marca. Poleg slav-

ljenja in sv. maše, ki jo bo vodil p. Vinko Škafar, voditelj nove 

skupine za samske v Mariboru, bo še čudovito pričevanje. Po 

odmoru bo sledil voden ogled Maribora in večerja v piceriji. 

Dobimo se ob 14.00 v župniji sv. Jožefa v Mariboru, Ob izvir-

kih 5. Prijavite se na: shalom.maribor@gmail.com 

HVALA VSEM ZA DAROVE ZA GRETJE IN ZA POMOČ 

PRI  ČIŠČENJU SNEGA. Ker nas je bilo več, ni bilo težko. 
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