
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
E-pošta: svetoresnjetelo@gmail.com 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, 051 328 924 

Prag večnosti so prestopili: 
Josip Herceg (84), C. zmage 92; Josip Milešić (73), Po-
trčeva ul. 2; Vida Kopše (90), Kettejeva ul. 13; Vinko 
Kačičnik (88), Regentova ul. 4; Rosa Sinkovič (76), 
Ulm (D); Alojzija Perko (87), Framska ul. 4; Vladimir 
Zagorščak (73), Kardeljeva c. 57; Marija Mučec (57), 
Ul. M. Pijade 34; Herman Mirt (78) Delavska ul. 71. 

STATISTIKA 

 2019 2020 2021 

KRSTI 19 8 12 

PRVOOBHAJANCI 9 9 10 

BIRMANCI 9 6 8 

VEROUČENCI 59 54 50 

POROKE 5 2 3 

POGREBI 67 77 66 

NEDELJNIKI 248 180 170 

SV. OBHAJILA 19.750 11.550 13.650 

Preko rednih nabirk ste darovali 12.954,30€. Pri desetih nabirkah za škofi-

jo in za misijone se je zbralo 4.521,56€. V kuvertah za gretje ste prispevali 

3.720€. Izdatkov za bogoslužje, katehezo in župnijsko pisarno je bilo za 

2.937,29€. Tekočih izdatkov (elektrika, gretje, vodovod, Nigrad itd.) je 

bilo za 6.076,61€. Stroški za obnovo in izolacijo fasade hiše na Radvanjski 

19, ki so znašali skoraj 24.000€ (upamo, na odobritev sofinanciranja s stra-
ni EkoSklada) naj bi se v nekaj letih povrnili z najemninami za stanovanja 
v hiši. Hvala tudi za druge darove s katerimi smo pokrili vse redne in izre-
dne stroške. Veliko pomeni prostovoljno delo sodelavcev na različnih po-
dročjih. Hvala vsem, ki skrbite, da je naša skupnost kraj, kjer se dobro 
počutimo in zato v njej tudi radi ustvarjamo in se darujemo. 

 

                   

FEBRUAR 2022 
 
Z bogoslužjem praznika Jezusovega da-
rovanja je povezan blagoslov sveč in 
procesija s prižganimi svečami. Oboje 
nas hoče čim tesneje povezati z našim Odrešenikom. Kristus je ka-
kor sveča, ki se použiva, da sveti drugim. Darovan je bil v templju, 
da bi zasvetil ljudem z lučjo svojega sredništva pred Bogom. Sam 
se je izničil, da bi se mogli ljudje srečati z Bogom. Ljudem želi sve-
titi kot neugasljiva luč, da bi našli pot k Bogu, se z njim srečevali že 
v tem življenju, po končanem zemeljskem romanju pa naj bi se v 
vsej polnosti za zmeraj združili z njim.  

Praznično berilo iz preroka Malahija go-
vori o očiščevalnem obisku Boga v tem-
plju. Ljudje moremo biti Bogu všeč šele 
tedaj, ko nas sam očisti grehov in hudo-
bije. Tega nas more očistiti, če mu gre-
mo z odprtim srcem naproti, če ga želi-
mo videti in sprejeti, kakor sta storila 
'Jahvetova ubožca' starček Simeon in 
prerokinja Ana, ki sta potrpežljivo, a hre-
peneče pričakovala tolažbo Izraela. Ni 
torej dovolj, da Bog želi priti k nam, tem-
več moramo tudi mi poromati k njemu. 
Ni dovolj, da luč prihaja na svet, temveč 
moramo to luč sprejeti, da nas razsvet-
ljuje, in jo bolj ljubimo kakor temo. Bo-

goslužje praznika Gospodovega darovanja nas torej vabi, naj gre-
mo naproti Kristusu v božjo hišo. Našli ga bomo pri evharističnem 
slavju. Naj ga pozdravimo in sprejmemo kot svojega odrešenika in 
mu prinesemo v dar živo vero in gorečo ljubezen, podobno veri in 
ljubezni Simeona in Ane. 
 

NA SVEČNICO, V SREDO, 2. FEBRUARJA,  
BO SVETA MAŠA OB 17.00 URI !!! 

http://www.svetoresnjetelo.si


 SINODALNA POT 2021-2023 

IZ NADŠKOFOVEGA PISMA, NA NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA 
Sinoda nas vabi, da se čim večje število vernikov različnih 
generacij pogovarja, tako o dobrih, kot tudi o šibkih straneh 
verskega življenja v skupnosti, kateri pripadajo. Skupaj naj 
bi pozorno prisluhnili izkušnjam, željam ter predlogom. Sku-
paj naj bi tudi predlagali spremembe v delovanju župnijske 
ali druge skupnosti – tako glede bogoslužja, verouka, karita-
tivnega delovanja, kot tudi odnosov do civilne družbe. Pred-
met pogovora je lahko vse, kar je povezano z vero posame-
znika ali skupnosti.  

Pričakujem in vabim, da župnijski 
pastoralni svet in župnik v vsaki 
župniji še v tem mesecu poskrbijo 
za začetek sinodalnih srečanj in 
pogovorov. Skupaj z voditelji sino-
dalnih pogovorov radi v sinodalno 
dogajanje povabite vse obstoječe 
skupine v župniji – molitvene, 
bralce beril, pevski zbor, sodelav-
ce v okviru Karitas in pri pastorali 
družin, skupine staršev veroučen-

cev, animatorje in druge. Povabite tudi tiste, ki s Cerkvijo 
niso tesno ali nič povezani, da bi tudi ti mogli povedati, ka-
ko vidijo Cerkev ali župnijo, s čim se strinjajo, kaj jih moti, 
kaj predlagajo (takšna možnost bo dana tudi za sodelovanje 
prek svetovnega spleta). 
Predstavljeni škofijski del sinode bo potekal do maja 2022. 
Povzetki, ki jih bodo voditelji pogovorov poslali škofijskemu 
sinodalnemu odboru, bodo nato na vseslovenski ravni posla-
ni v Vatikan. Nam pa vse to ostaja kot dragocen vir za 
usmerjanje in nenehno posodabljanje verskega življenja v 
prihodnosti. 
Že zdaj se vam zahvaljujem za vašo pripravljenost sodelo-
vati na skupni sinodalni poti. V tej hvaležnosti za vaše sode-
lovanje in vaš nenadomestljiv prispevek pri tem, vas vse iz-
ročam vodstvu Svetega Duha in kličem na vas varstvo Božje 
Matere ter vas blagoslavljam. 

Otroci, ki se pripravljajo na zakrament 
svete birma, ki bo v soboto, 4. junija, 
ob 10h, pri nas, so na nedeljo Božje 
besede, 23. januarja, od botrov dobili 
Sveto pismo in stavek, ki so jim ga po-
darili, kot popotnico za življenje. 

Na letošnjem koledovanju je so-
delovalo 9 otrok, ki so okrog praz-
nika Gospodovega razglašenja—
svetih treh kraljev obiskali par hiš 
v naši župniji. Zaradi covida smo 
se osredotočili na večerno sveto 
mašo, ki je bila lepo obiskana.  
Letos so koledniki za misijone 
zbrali 735€. Hvala za vaše darove.  


