
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: 
Anica Antolos (93), Koseskega ul.; Matjaž Zakrajšek 
(62), Elektrarniška, Kamnica; Ivan Podobnik (91), 
Frankolovska ul.; Matilda Stajnko (87), Dalmatinska 
ul.; Peter Dajčman (64), C. proletarskih brigad. 

SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO  
V SOBOTO,4. IN V NEDELJO 5. APRILA  

OB 19.00 

 Na praznik sv. Jožefa, v četrtek, 19. marca, vabljeni k 
slovesnosti v sosednji župniji na Studencih, kjer bo 
sveta maša ob 10.00. Pri nas bo sveta maša ob 18.00. 

 Na praznik Gospodovega oznanjenja, v sredo, 25. 
marca, bo pri nas sveta maša ob 18.00. 

V NEDELJO 29.3. OB 15.00 BO V 

NAŠI CERKVI MSEČNO SREČANJE 

KATOLIŠKE KARIZMATIČNE PRENO-

VE,  GOST BO ROSALIO PALIĆ, 

DUHOVNIK IN EKSORCIST V TRSTU. 

PROGRAM: 15: 00 ČEŠČENJE; 

15.45 PRIČEVANJE; 18:00 SVETA 

MAŠA; MOLITVE NAD POSAMEZNIKI 

OD 1. APRILA BODO VEČERNE SVETE MAŠE OB 19.00 

 

                   

MAREC 2020 
 
Tudi zdaj, govori Gospod, se obrnite k 
meni z vsem svojim srcem, s postom, z 
jokom in žalovanjem (JL 2,12). 
 
Postni čas se vsako leto začne z berilom iz Knjige preroka Joela. 
Jasno je, da je Cerkev izbrala ta odlomek, da bi se tudi mi v postu 
z vsem srcem vrnili k Bogu. Za Izraelce je vrnitev k Bogu pomeni-
la, da so se vsi zbrali in skupaj prosili Gospoda, naj jih reši. Skupaj 
so se tudi postili, celo tisti, ki so bili običajno oproščeni posta, na 
primer starejši, otroci in mladoporočenci. Ko so se z iskrenim 
kesanjem vrnili h Gospodu, se je »razvnel za svojo deželo in se 
usmilil svojega ljudstva« (Jl 2,18). Tako kot je greh odvrnitev od 
Boga, nam ta odlomek razkriva, da je kesanje vrnitev k njemu. To 
nam daje razlog za upanje. Zakaj? Ker je on, h kateremu se obra-
čamo, Bog, ki se nas usmili, kakor se je usmilil Izraelcev. Ker nas 
je on, h kateremu se obračamo, ustvaril iz ljubezni in si najbolj 
želi, da bi hodili ob njem. Ker je on h kateremu se obračamo, 
neznansko usmiljeni Bog, ki je na svet poslal svojega Sina, da bi 
nas odreši, da bi z njim stkali odnos in večno živeli z njim.  

V postnem času,  
bo ob petkih in nedeljah po večerni 

sveti maši, križev pot. 

http://www.svetoresnjetelo.si


ŽENSKI ZAJTRK. V soboto, 7. marca, od 7.30 dalje, v sosed-

nji župniji Don Boska. Gostja bo ddr. Verena Vidrih Perko. Spre-

govorila nam bo, v čem je bistvo vloge dobre in uspešne žene 

oz. ženske za danes in jutri; o soočanju s težavami v odnosu in s 

seboj, s svojo ranljivostjo. Prijavite se lahko na spletni strani 

Družina in življenje ali javite župniku, do 4. marca. 

SLAVLJENJE ZA DRUŽINE. V nedeljo 8. marca, ob 16. uri, 

v Don Boskovem Centru. Gosta srečanja Klavdija in Janez 

Cigler Kralj, nam bosta spregovorila o izkušnji Božjega varstva. 

Program: 16.00 slavljenje pred Najsvetejšim; 16.45 pričevanje; 

17:00 izmenjevalnica oblačil. Za varstvo otrok je poskrbljeno. 

Bo tudi poseben program za najstnike. 

MOŠKA DUHOVNOST. V soboto, 14. marca,  bo v Zavodu 

A.M. Slomška v Mariboru, 3. vseslovensko srečanje za može, 

očete in sinove. Program:  

09.00 PÉTA MOLITEV 

09.30 SVETA MAŠA: NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL 11.00 MALICA 

11.30 GLAVNO PREDAVANJE: ZAKONCA DDR. PERKO 

12.30 POGOVORI PO SKUPINAH 14.00 KOSILO 

15.15 OKROGLA MIZA: RUDI TAVČAR, ALEŠ ČERIN, 

MARCOS TAVARES, P. VILI LOVŠE, MODERATOR BLAŽ LESNIK 

17.00 MOLITEV IN BLAGOSLOV 17.15 BRATSKO DRUŽENJE 

 

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA  

Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS)se je v zadnjih letih veliko spre-

menilo. Na marsikaterem ŽPS so se člani v začetkih delovanja ŽPS posvečali bolj 

gospodarskim temam in projektom kot pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj 

so bili slednji članom ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so 

se na področju pastorale mnogi čutili negotove, zato so ga raje prepustili župniku. 

Od tod izvira strah marsikaterega župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih 

članov, ki so mu na vsaki seji nalagali nove in nove naloge, sami pa se zanje niso 

čutili odgovorne.»V zadnjih letih so tudi po zaslugi srečanj za člane ŽPS in izob-

raževanj člani ŽPS veliko bolj samostojni in opolnomočeni«, pravi Matej, eden 

izmed članov ŽPS, ki sodeluje tudi pri pripravi izobraževanj za člane ŽPS. 

»Veliko lažje spregovorijo o svoji veri in jo živijo. Če so pred leti na naših srečan-

jih govorili o tem, kaj vse bi bilo na pastoralnem področju v župniji treba narediti 

ali bi moral narediti župnik, danes pridejo in ponosno povedo: ›Pri nas pa smo 

izpeljali tole ... in sicer na naslednji način.‹« Iz leta v leto v številnih župnijah ras-

tejo čut odgovornosti za župnijo in prizadevanja mnogih članov župnijskega pas-

toralnega sveta za skupno dobro župnije. V  tej smeri iščemo in izbiramo člane za 

obdobje 2020-2025. Izbiranje bo potekalo v nedeljo 22. marca. 
 

TEDEN DRUŽINE.  Med 19.  in 25. marcem obhajamo Teden druži-

ne, tokrat pod geslom »Kdor se uči, je mlad.« Pri nedeljski sv. maši 15. 3. 

boste prejeli zloženke, namenjene družinam. Na njej boste za vsak dan naš-

li življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za pogovor v družini. Te vsebine 

bodo objavljene na pastoralnem portalu Pridi in poglej. Na Radiu Ognjišče 

boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu nagovoru pri večer-

ni sv. maši.  

COVID 19 Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje 

virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje 

zdravja  V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila: a) 

Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cer-

kev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, 

kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. b) Pri pozdravu miru 

duhovnik in verniki opustijo stisk roke. c) Vernike prosimo, da obhajilo 

spoštljivo prejemajo samo na roko. 


