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

Prag večnosti so prestopili: 

Vlasta Lorenčič (67), Kidričeva ul. 7; Slavko Muhič 
(69), Ul. Heroja Zidanška 12; Marija Vidovič (89), 
Endlicherjeva ul. 5; Janko Irgolič (65), Dogoška 
c.; Ljudmila Eker (87), Poštelska ul. 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. 

Križev pot pri nas, vsak petek ob 17:30 

Sv. maša na praznik Gospodovega oznanjenja, v so-
boto, 25. marca, bo ob 18h. 

Spokorno bogoslužje bo v soboto, 1. aprila ob 18h. 
Z večernimi svetimi mašami ob 19h bomo začeli v 

ponedeljek, 3. aprila. 

Hvala za darove za kurjavo in  
za postavitev strelovoda.  

 

                   
MAREC 2023 

Ko premišljujemo Jezusovo trpljenje, tudi 
naša človeška bolečina ni več tako težka. 
Velika opora v hoji za trpečim Gospodom 
nam je, posebno v postu, molitev križeve-
ga pota. Postaje, kot jih poznamo danes, so nastale šele v 17. stoletju. 
Te so povzete po Svetem pismu, nekatere (trije Jezusovi padci, Veroni-
ka) pa po izročilu. Križev pot molimo in premišljujemo lahko tudi na bol-
niški postelji. 
Podoživljajmo z Jezusom zadnje ure njegovega življenja in se v duhu 
povzpnimo na Kalvarijo. Premislimo, kako težak je naš greh in kako ve-
lika je Jezusova ljubezen do nas. 
Naj bo z nami žalostna Devica in naj moli z nami in za nas. 
2.Postaja 
JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME 
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
– Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus objame les svojega trpljenja. Tudi jaz 
bom vsak dan objel in vedno nosil svoj križ. 
Pomagaj mi, Gospod, da ga bom nosil po-
gumno in vdano. 
• Usmili se nas, Gospod. 

– Usmili se nas. 
11.Postaja 
JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ 
– Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
– Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, do česa te je pripeljala ljubezen do 
nas! Med udarci kladiva in žalitvami ponav-
ljaš: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj dela-
jo.« Naj te tudi jaz Ijubim v trpljenju na svojem 
križu in v velikodušnem odpuščanju svojim 
bratom. 
• – Usmili se nas, Gospod. 

– Usmili se nas. 

http://www.svetoresnjetelo.si


LITANIJE NAŠEGA ŽIVLJENJA 
Svet v katerem živimo; Svet, nad katerim tarnamo;  
Svet, za katerega prosimo; to je naš svet. 
 

Svet je tudi to, kar ljudje iz njega naredimo. Naše odločitve pov-
zročijo, da je v marsičem takšen in ne drugačen. Vedno znova lah-
ko ugotovimo, da potrebujemo pomoč, da se utapljamo v lastnem 
zlu in potrebujemo Odrešenika. 
Zato danes prosimo: Zveličar in Osvoboditelj, pridi k nam, da nas 
odrešiš takšnega življenja, da nas rešiš vsega, kar izvira iz nas iz 
nas, povzroča zlo in ne ustreza tvoji podobi v nas. 
 

Življenja v strahu in osamelosti. REŠI NAS O GOSPOD 
Malosrčnosti in obupa 
Nespametnega obnašanja 
Zasvojenosti od pijače in mamil 
Brezciljnega tavanja 
Nespoštovanja življenja 
Družinskih kriz in prepirov 
Vojne, sovraštva in nasilja 
Diskriminacije in zatiranja 
Napetosti in konfliktov 
Hladnega razumskega mišljenja 
Vsakega samoljubja 
Nevere in nezaupanja Vate 
Negativnih posledic življenja v izobilju 
»Bolezni« človeške družbe 
Vsakršne medsebojne odtujenosti 

Vizitacija je poseben škofov obisk na župnijo in priložnost, da se z 
duhovniki in verniki sreča v kraju njihovega vsakdanjega življenja. 
Z župnikom in predstavniki župnije se pogovarja o tem, kako kot 
skupnost živijo Jezusove besede in kako jih prinašajo v okolico. 
Nadškof preveri tudi praktične vidike življenja župnije: skrb za ma-
tične knjige, za vzdrževanje poslopij, za formacijo sodelavcev, za 
župnikovo zdravje itd. 
Tako se je nadškof Cvikl najprej ustavil v župnijski pisarni, kjer je 
celo uro posvetil župniku in se z njim pogovarjal o raznih vidikih 
življenja v župniji. Ob 17h se je pri mizi srečal s pevci, krasilkami, 
člani ŽPS, čistilkami, ključarji, sodelavci Karitas, bralci in vsemi, ki 
so na različne načine vključeni v življenje župnije (glej slike spo-
daj). Ob 18h pa se je še posebej srečal s člani župnijskega pasto-
ralnega sveta in z njimi imel sinodalni pogovor o tem, kje vidijo, 
da župnija raste, kje stagnira in kako jo vidijo v prihodnosti. 
V ospredje je sodelovanje s sosednjima župnijama Sv. Križa in Sv. 
Magdalene, na področju bogoslužja in 
kateheze. Obeta se tudi večja pomoč 
stalnega diakona Kristiana Bošaka v na-
ši župniji. Nadškof se je vsem zahvalil 
za sodelovanje in nas spodbudil, naj 
pogumno nadaljujemo svoje poslanstvo 
in zaupamo vodstvu Svetega Duha, ki 
nas bo navdihnil za nove korake. 

Nadškofova vizitacija 8.3.2023 


