
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 Miklavţ bo obiskal otroke v ned., 6. 12. po maši ob 10.00. 

 Brezmadeţno spočetje Device Marije bo v četrtek, 8. de-

cembra. Sv. maši bosta ob 8. in 18. uri. 

 Boţična 9-dnevnica bo od 15. do 23. decembra, ob 18. uri. 

 Adventno spokorno bogosluţje bo v soboto 17. in nedeljo 

18. decembra, pri večerni maši ob 18. uri. 

 Sveti večer, sobota, 24. decembra: maši ob 21. in ob 24. 

 Boţič, nedelja, 25. decembra: maše ob 8., 10. in 18. uri. 

 Štefanovo, dan samostojnosti ob 18. uri maša za domovino. 

 Silvestrovo, sobota 31.12. Ob 18. uri zahvalno bogoslužje. 

 Novo leto, nedelja, 1. 1. Svete maše ob 8., 10. in 18. uri. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo je s krstom bila sprejeta: 

Lara Kavnik, Koroška 223 

V večnost so odšli: 

Adela Vrblač (77) Rapočeva 18, Smilja Toth (85) Ferkova 

18, Matej Terbižan (60) Goriška 14. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik. Ž.U. Franček Bertolini 
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MARIBOR, december 2011, ŢUPNIJSKI LIST, LETO 29, ŠT. 10 

Samo ta trenutek je pomemben, 
samo tega imamo v oblasti. Koliko 
ljudi živi v sanjarjenju o prihodnos-
ti ali pa v strahu, medtem ko dra-
goceni čas odteka v prazno. Ne 
pustimo, da nam kdo nažene v 
kosti strah pred prihodnostjo. Tak-
šen strah samo hromi. Kdor ima 
vero in zaupanje v Boga, ne potre-
buje astrologije in vedeževanja. 
Naš pogled v prihodnost je poln 
upanja, zaupanja in veselega pri-
čakovanja. Kristjani smo nosilci 
upanja zase in za ves svet. Seve-
da nimamo rešitev na vsa vpraša-
nja, ki nas tarejo. Pač pa so pred 

nami odprta obzorja. Ne vemo, kaj 
bo prišlo, vemo pa, kdo bo prišel – 
to je Bog. In bo nekoč do konca 
izpisal zgodovino našega osebne-
ga življenja in sveta ter ju bo za 
vedno vzel v svoje dobrotne roke.  

Naj bo začetek adventa vesel. 
Pogumno zastavite novo, globoko 
brazdo s pogledom v prihodnost, z 
zaupanjem v Boga!  

S prvo adventno nedeljo kristjani 
začenjamo nekaj novega: novo cer-
kveno leto. V ritmu nedelj in prazni-
kov skozi leto, ki je pred nami, 
bomo obnavljali velika Božja dela, 
se vračali k izvirom, iz katerih živi-
mo in se napajamo. Da bi čuječe in 
polno preživeli ta advent, priporo-
čam troje: Živimo kot prebujeni lju-
dje! Kristjan ni dolgočasnež in za-
spanec, ampak pozorno spremlja 
dogajanje okoli sebe. Živi s pokon-

čno glavo. Ve, da nam Bog prihaja 
naproti po vsakem človeku, po vsa-
kem dogodku. Ne spreglejmo zna-
menj časov. 

Živimo kritično! Kritičnost pomeni 
sposobnost razlikovanja, presoja-
nja, tehtanja. Da znaš razlikovati 
resnico od laži, zrnje od plevela, da 
bereš med vrsticami, da pogledaš 
za kulise. Nobena stvar ti tako ne 
izostri sposobnost presojanja, 
kakor branje in premišljevanje Sve-
tega pisma.  

Živimo »v tem trenutku«, danes. 



Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril 
očetom po prerokih, slednjič te dni nam je govoril po 
Sinu. Ta sin je Beseda, ki se je učlovečila in rodila iz 
Device Marije. S tem dejanjem, v katerem vidimo Božjo 
ljubezen, je človeška zgodovina dosegla vrh. Bog je sto-
pil v zgodovino človeškega rodu in kot človek postal nje-
na oseba, eden izmed množice in hkrati edinstven. 
Poglejmo samo njegovo življenje. Na začetku otrok 
kakor toliko drugih. V tri-
i n t r i de se t i h letih taka eks-
plozija dobro- te. Človek ne 
more živeti brez ljubezni. 
Sam sebi osta- ne nerazum-
ljiv; njegovo življenje je 
brez smisla, če ni v njem lju-
bezni, če lju- bezni ne izkusi 
in si je ne pri- svoji, skratka, 
če ljubezni ni deležen. Prav 
zaradi tega šele Kristus Odrešenik razodene človeka člo-
veku. V njem šele človek najde svojo veličino, dostojan-
stvo in svojo lastno ceno.  Povezan s Kristusom, človek 
spet pride do veljave in je nekako ponovno ustvarjen. 
Če se človek hoče spoznati v globinah, se mora napotiti 
h Kristusu – s svojimi stiskami in dvomi, s svojo slabostjo 

in grešnostjo, s svojim življenjem in smrtjo.  

Brat, sestra! Božič nas vabi, da se znova rodimo. Premi-
slimo skupaj: ali ne bi mogli v svojih družinah izboljšati 
svoje odnose s člani; ali ne bi morda imeli lahko bolj 
spoštljiv odnos do starejših, brez katerih tudi nas ne bi 
bilo, ali ne bi prijazno sprejeli ali pozdravili človeka, ki 

ga srečamo? 

Plesne vaje: 

Na študentskem centru Sinaj, so vsak četrtek ob 20. uri 

plesne vaje. Za več informacij poglej na www.sinaj.si 

Zahvala na koncu leta 2011: ob praznikih se vama 
duhovnika Franček Bertolini in Anton Ţerdin zahvalju-

jeva za vso pomoč in želiva lepe praznike!  

Hvala gospe Ivanki Vajnhandl za tople obroke v župni-
šču. Hvala Mariji Jeršin in Stanetu Bradaču za urejeno 
okolico. Hvala Aleksandri Antič, Mariji Mirt in Bogomi-
lu Brezniku za pomoč pri bogoslužju. Hvala vsem bral-
cem. Hvala, vsem članom župnijskega pastoralnega sve-
ta. Hvala Klari Lakoše, ki je prevzela odgovornost za 
župnijsko Karitas in hvala vsej njeni ekipi. Hvala Tomi-
slavu Repušiču za novo spletno stran. Hvala Heleni 
Štajnmec, Alenki Černe, Srečkotu Ferku, vsem pev-
cem in vsem ki skrbite za lepo ljudsko petje. Hvala Lju-
bici Muršič za pomoč pri verouku. Hvala Danici Očko in 
Emici Breznik za okrašeno cerkev. Hvala Karli Mohorko 
in Mariji Kodba za čisto cerkev. Hvala Joţici Kelhar in 
Milici Arko za urejene učilnice. Hvala vsem za vaše 
molitve, darove in vsakršno pomoč iz katere naša sku-

pnost živi. Seznam se nadaljuje… 

Domače jaslice: tudi letos bomo nagradili najlepše 
domače jaslice. Ogled bo v pon. 2. januarja popoldne. 

Nagrajevanje pa v ned. 8. januarja pri maši ob 10. uri. 

Filmski večeri: 

Januarja si bomo ogledali film o življenju Sv. Jožefa 

Moscatija. Prvi del v čet. 19., drugi del v čet. 26. jan. 


