
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 V nedeljo, 13. novembra, po večerni masi bo seja ŢPS. 

 V torek, 22. novembra, bo god sv. Cecilije. Zvečer ob 

18. uri, bo sv. maša za ţive in pokojne cerkvene pevce. 

Ob prazniku, vsem pevcem in organistkam in vsem, ki v 

cerkvi radi prepevate, iskreno čestitamo. 

 Advent se začne v nedeljo, 27. novembra. 

 MIKLAVŢEVANJE bo v nedeljo, 4. decembra, po maši ob 

10. uri. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Ninasara Paleka Vilhar, C. Proletarskih brigad 58 

Jonas Meyer, Ul. Eve Lovše 18 

Ajda Kranjec, Ţolgarjeva 18 

V večnost so odšli: 

Lea Dobravc (86) Radvanjska 75, Franc Godina (63) Medič 18, 

Maks Sadovnik (84) Betnavska 8, Ivan Vek (88) Kardeljeva 57, 

Jelka Černej (53) Regentova 6, Marica Malek (79) Kettejeva 

1, Igor Zotter (78) Hočka ul. 6, Aleksander Goranski (55) Puš-

nikova ul. 6, Friderika Majcen (89) Ul. pariške komune 42. 

Ţupnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924 

Spletna stran: http://www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik. Ţ.U. Franček Bertolini 
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Kristus Kralj 
20. novembra, bo nedelja 
Kristusa Kralja, s katero se 
zaključi liturgično leto.  

Ali je mogoče služiti Kristu-
su drugače kot s služenjem 
ljudem? Ali je kakšna druga 
pot, da ljubimo Kristusa, kot 
ta, da ljubimo ljudi, se boju-
jemo proti vsemu, kar ljudi 
in življenje ponižuje? Kdor 
veruje v Kristusa, ta  ne 
prenaša, da bi bili obrazi 
ljudi žalostni, ampak sode-
luje z vsemi, ki bi radi spre-
menili svet. Zavzemanje za 
pravičnost, za delitev sreče 
pomeni tudi izkazovanje 
zvestobe Kristusu! 

Zahvalna nedelja 

Danes je zahvalna nedelja – 
dan, ko se našemu nebeš-
kemu Očetu še posebej 
zahvaljujemo za vse njego-
ve darove. Velikokrat se 
nam ti darovi zdijo kar sami 
po sebi umevni … 

Naj bo današnja nedelja za 
nas dobra priložnost, da se 
Bogu iz vsega srca zahvali-
mo za prejete darove! Ne 
gre le za sadove narave, ki 
jih morda marsikdo v tem 
sodobnem svetu ne pridelu-
je več sam, vendar za mno-
ge milosti, talente, ljudi in še 
kaj, kar nam Bog velikoduš-
no  podarja! 

Poglejte anketo na naši 

spletni strani. Kateri 

praznik ti je najbolj všeč? 



Misijonska nedelja 
Zahvaljujemo se vam za darove na misijonsko nedeljo, 

pri kateri smo zbrali 822€. Hvala za vaš dar. 

Medsebojna pomoč 

V zadnjem mesecu smo si kot vedno v ţupniji na različ-
ne načine medsebojno pomagali. Hvala vsem, ki obisku-
jete bolne in ostarele. Za dve osebi v stiski smo dobili 

en pralni stroj in eno peč na drva.  

Ljudje dobre volje ponujajo črno dnevno garnituro in 

dva kavča.  

iščemo še štedilnik 2+2 plin+elektrika.  

Mogoče ima kdo na podstrešju še kakšno malo staro peč 
na drva. Še posebej primerna bi bila znana Kalorex, 

okrog 60cm široka, ki ima tudi pečico. 

Filmski večer 
Oktobra smo imeli lep 
filmski večer, ko se nas 
je zbralo okrog 40 gle-
dalcev. Podoben večer 
bomo imeli v četrtek 
24. novembra zvečer 
po sveti maši. Ogledali 
si bomo film o delu 
naših misijonarjev v Afriki. Film traja okrog 45. minut. 
Potem ste vabljeni, da še nekaj časa ostanemo na prija-
teljskem druţenju. 

 

Ţivljenje  
 Sporočamo vam zanimivo in veselo novico, da je Sodišče EU v 
ponedeljek 21.10. 2011 podalo jasen in nedvoumen odgovor, da 
je človeški zarodek organizem, ki je sposoben začeti proces raz-
voja. Zato ni dovoljeno patentirati postopka, pri katerem z od-
vzemom matičnih celic, pridobljenih iz človeškega zarodka, pov-

zročimo uničenje zarodka.  

Ta sodba predstavlja mejnik na področju varovanja človeškega 
ţivljenja v Evropi. Sodišče je z njo potrdilo mnenje generalnega 
pravobranilca Yvesa Bota, da je potrebno vsakršno skupino celic 
iz katerih se lahko razvije človeško bitje, tudi posamezne totipo-
tentne matične celice, pravno označiti kot ţiva bitja in tako pre-

prečiti moţnost patentiranja.  

"Evropska unija ne bo mogla več financirati raziskav, ki vključuje-
jo uničenje človeških zarodkov, kot je to počela do sedaj", je 
dejala Sophia Kuby, direktorica nevladne organizacije European 
dignity Watch.  Seveda je potrebno spodbujati biotehnološke 
raziskave, vendar upamo, da bodo po tej razsodbi le te etično 

bolj sprejemljive. Zbrala: Monika Novak in Klemen Ţumer 

Nikodemovi večeri 
V novembru bodo znova tradicionalni Nikodemovi večeri 
v Mariboru. Letošnji naslov sklopa štirih okroglih miz je: 
V STISKALNICI ŽIVLJENJA. Prireditev bo potekala od 
ponedeljka, 14. novembra, do četrtka, 17. novembra, 
vedno ob 19.30 uri v Slomškovi dvorani (škofijska avla) v 
Mariboru na Slomškovem trgu 20. Program— ponedeljek: 
Zadela me je strela, torek: Nasilje v druţini, sreda: 
Samomori—rana slovenske druţbe, četrtek: Kristjani in 

vegetarijanstvo. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1076787157
http://www.facebook.com/zumer.klemen

