
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, 051 328 924 

Prag večnosti so prestopili: 

Ivanka Orešič (94), Badschwalbach—Nemčija 
Marija Majcen (79), Ul. V. Vlahoviča 75 
Nežika Grosek (71), Regentova 18 
Štefanija Zelenko (85), Kettejeva 17 
Marija Peterlič (85), Frankolovska 21 

Pri vstopu v cerkev so lističi na katerih lahko napišete 
svoje prošnje in zahvale, ki jih bomo posebej vključi-

li v četrtkovo večerno molitev ob 17.30. 

KRIŽEV POT DRUGJE 
• Stolna župnija: ob nedeljah, ob 15.00 uri, na kalvari-

ji; v primeru slabega vremena v stolnici.  
• Frančiškani: nedelja, sreda in petek ob 18.30. Ob sre-

dah in petkih, ob 9.00 uri sv. maša, nato križev pot. 
• Na Gorci pri Malečniku, ob nedeljah ob 15.00 uri. V 

primeru slabega vremena, v cerkvi Sv. Petra. 

 V krščansko občestvo je bil sprejet: 

  Brin Raušl, Regentova ulica 

Križev pot pri nas, vsak petek ob 17:30 

Svete maše na pepelnično sredo, za praznik sv. 
Jožefa in Gospodovega oznanjenja bodo ob 18h. 

Spokorno bogoslužje bo v soboto, 2. aprila ob 18h. 
Z večernimi svetimi mašami ob 19h bomo začeli v 

ponedeljek, 4. aprila. 
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SPOROČILO SVETEGA OČETA ZA POST 

Dragi bratje in sestre, 
Post je ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki 
nas vodi do velike noči umrlega in vstalega Jezusa Kristusa. 
Ustavimo se ob spodbudi sv. Pavla Galačanom: »Ne naveličajmo 
s delati dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času 
želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem« (Gal 6,9-10a). 

 
Post nas vabi k spreobrnjenju, k spremembi miselnosti, da bi ži-
vljenje svoje resnice in lepote ne imelo toliko v imetju kot v da-
janju, ne toliko v kopičenju kot v sejanju dobrega in v medse-
bojni podelitvi. 
Prvi sejalec je Bog sam, ki velikodušno še naprej seje semena 
dobrega. V postu smo poklicani, da odgovorimo na Božji dar, ta-
ko da sprejmemo njegovo Besedo, ki je živa in dejavna. Vztrajno 
poslušanje Božje besede dozori pripravljeno poslušnost njegove-
mu delovanju, ki daje rodovitnost našemu življenju. 
Prvi sad posejanega dobrega imamo sami v sebi, v naših vsakda-
njih odnosih, tudi v najmanjših dejanjih dobrote. V Bogu ni iz-
gubljeno nobeno, še tako majhno 
dejanje ljubezni in noben velikodu-
šen trud. 
V resnici nam je dano videti samo 
majhen del sadu tega, kar sejemo, 
saj po evangeljskem pregovoru 
»eden seje, drugi žanje«. Sejanje 
dobrega za druge nas osvobaja oz-
ke logike osebne koristi ter daje 
našim dejanjem navdahnjenost za-
stonjskosti ter nas vključuje v ču-
dovito obzorje dobrohotnih Božjih 
načrtov. 
Življenje polno dobrih del je svetlo 
in prinaša Kristusov vonj v svet. 

http://www.svetoresnjetelo.si


Na zimskih Olimpijskih igrah na Kitajskem je Slovenija s 7 medalja-
mi zelo uspešna. Kraj Chongli z okolico, kjer so potekale OI, pa 
ima tudi zelo žalostno zgodovino, saj so se tukaj odvijala kruta 
preganjanja kristjanov. Močno izstopajo obdobja v letih 1899- 
1901, ko je bilo mučenih in pobitih cca 30.000 vernikov in blizu 300 
misijonarjev, potem obdobje 1927 – 1949, ko je samo leta 1948 bi-
lo pobitih cca 1000 laikov in 33 duhovnikov. Močan val je bil spet v 
letih 1966 – 1976. Te žrtve so našle konec v krajih sedanje olimpi-
jade. Tudi v tem času je na Kitajskem močno preganjanje kristja-

nov in se še veča. Iz 
teh razlogov je organi-
zacija Voice of Martyrs 
povabila k molitvi za 
preganjene kristjane 
na Kitajskem. Do sedaj 
se je odzvalo 20.000. 
molivcev iz 134 držav. 

www.cath.ch/newsf/
chongli 

 

V ponedeljek, 21. februarja, je bila 
seja župnijskega pastoralnega sveta, 
kjer smo se pogovorili, kako bodo pri 
nas potekali sinodalni pogovori. Na po-
vabilo župnika in voditeljev sinodalnih 
pogovorov bodo nekatere skupine iz 
župnije, s pomočjo pripravljenih delov-
nih listov opravile sinodalne pogovore. 

Na seji smo se ozrli na postni čas, ki je 
pred nami, kdaj in kako bodo potekale 
pobožnosti, trenutki molitve in sreče-

vanja, ki naj nam pomagajo rasti v ljubezni do Boga in do bližnjih. 

Na spletni strani škofije, pod zavihkom SINODA, lahko najdete 
gumb MOJ PRISPEVEK K SINODI. Namenjen je predvsem tistim, ki 
nimajo priložnosti se vključiti v skupinski sinodalni pogovor. To je 
kratka anketa z nekaj vprašanji in nekaj možnosti, da izrazite svo-
je mnenje. Prosimo, da povezavo na to anketo posredujete pred-
vsem tistim, ki so od Cerkve bolj oddaljeni. 

V naši župniji imamo veliko talentov, sploh na področju literature. 
Pred kratkim je izšla knjiga dr. Mihaela Černetiča, kjer ob opisih 
konkretnega družinskega življenja z malimi otroki najdemo tudi 
tehtna razmišljanja o tem, kako biti krščanski zakonec in starš. 
Knjigo lahko dobite tudi v naši cerkvi. Ob tednu družine naj nam 
bo naslednji odlomek v premislek in spodbudo: 
Poleg zunanje organiziranosti, ki se nanaša na urnike in koledarje, 
pa se mi zdi pomembna še neka druga, notranja organizacija – ka-
ko zadeve  zastavimo v svoji notranjosti. Jedro tega predstavljajo 
vrednote, ki določajo, za kaj (in zakaj) si z Marinko dan za dnem 
prizadevava. Že dolgo nazaj sva se bila odločila, da bodo pri naju 
zakon in družina na prvem mestu, vse ostalo bo sekundarno. Kajti 
na poklicnem področju smo posamezniki v načelu nadomestljivi, 
medtem ko v družini nismo. Kar je v poslovnem svetu poznano pod 
nazivom zunanje izvajanje dejavnosti (angl. outsourcing) in je 
uveljavljena, mnogokrat dobrodošla praksa, v družini v večjem ob-
segu ni izvedljivo brez prizadejanja duševnih ran družinskim čla-
nom, zlasti otrokom. Za srečo v družini je vsekakor potrebno, da 
človek pospravi svoje podstrešje“, kot v prenesenem pomenu ime-
nujemo urejanje vsebin lastne glave, in si pride na jasno pri  vpra-
šanju, kaj v življenju zares želi ter kako. Kot ve povedati vsak psi-
hoterapevt, je potem marsikaj lažje in tudi boljše. 
Naj opišem svoj primer. Kadar se znajdem pred obilico opravkov, 
zame obstaja nevarnost, da bi me potegnilo v nekakšno otrdelost 
srca, v nezadostno čustveno občutljivost za otroke. In včasih, re-
snici na ljubo me dejansko potegne vanjo. V takšnem stanju gle-
dam na stvari, ki jih je treba opraviti, premalo pa na moje male 
ljudi—otroke, s katerimi mi je takrat da-
no biti in izkušati naše skupne trenutke. 
Takrat prevečkrat pozabim, da sem kot 
oče odgovoren tudi za to, koliko živim 
odnos s svojimi otroki. Ni pomembno sa-
mo, na primer, da odpeljem sina na nje-
govo skavtsko srečanje, temveč, da se 
mu obenem tudi osebno posvetim. Da 
sem v času, ko se peljeva skupaj v avtu, 
z njim v celoti, ne le fizično. Morda v 
istem dnevu ne bo več nobene priložno-
sti za res pristni, izključni stik med na-
ma. Vesel sem, kadar mi v tovrstni situa-
ciji uspe spomniti se na svoje temeljne 
vrednote in posledično zopet naravnati 
po njih smer svoje trenutne plovbe skozi 
dan.   

Teden družine, od 19. do 25. marca 


