
OBVESTILA 

 V petek 18. februarja ob 19. bo v dvorani Katoliškega 

študentskega centra Sinaj večer duhovno ritmične glas-

be. Gostuje skupina, ki je zmagala na Festivalu duhovno 

ritmične glasbe—Leriduss. 

 24. februarja ob 19.30 se na Katoliškem študentskem 

centru Sinaju v MB, začne tečaj alfa, ki je sproščen, 

zabaven, prijateljski in neobvezujoč način, kako odkriti 

in poglobiti krščansko vero brez omejitev in zavor. 

 5. marca bo v mariborskem bogoslovju in redovnih skup-

nostih, dan odprtih vrat. 8.45 bo zbiranje v Slomškovi 

dvorani. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo so bili sprejeti: 

Jure Korošec, Jaka Turk in Tina Slavič. 

V večnost so odšli: 

Ivan Zupančič, 73, Ul. Pariške komune 28 

Ivan Humski, 86, Ul. Heroja Zidanška 16 

Marija Mlinarič, 87, Ul. Frana Kovačiča 15 

Marjeta Aubreht, 85, Ul. Proletarskih brigad 61 

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

Spletna stran: http://www.sveto-resnje-telo.webs.com/ 
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Februarja praznujemo kulturni 
dan. To je priloţnost, da še 
posebej molimo za umetnike 
vseh vrst: kiparje, pisatelje, sli-
karje, pevce, igralce, pesnike, 
glasbenike itd. Umetniki so veli-
kokrat zelo občutljivi ljudje, ki 
znajo še posebej posredovati 
občutek za lepo, dobro, večno. 
Bodimo hvaleţni za vse, ki so 
preko umetnosti naredili ta svet 
lepši. Prosimo, da bi tudi mi vse 
kar delamo, ne glede na to ali 
delamo obračune, pometamo, 
predavamo ali karkoli drugo, 
delali čim lepše, ubrano, pozor-
no in urejeno. S tem bomo tudi 

mi polepšali naš svet. 

DUHOVNE VAJE BIRMANCEV 
Od petka 21. do nedelje 23. 
januarja smo z birmanci šli na 
duhove vaje v Šentanel na Ko-
roško. Stanovali smo v malem 
ţupnišču, ki je sedaj prazno, 
ker je ţupnija v soupravi iz Pre-
valj. V soboto zjutraj smo šli na 
zajtrk po druţinah in tako spoz-
nali kraj in njihove navade. V 
soboto dopoldne smo se še nau-
čili uporabljati Sveto pismo in 
na podlagi članka iz Ognjišča, 
Ljubezen na slepi ulici se pogo-
varjali, kako se lahko kristjan 
zrelo sooča z zaljubljenostjo in 
tudi če je v ljubezni zavrnjen. 
Ugotovili smo, da ima vso pravi-

co biti ţalos-
ten, da mora 
pustiti času 
čas, da zalju-
bljenost ni 
isto kot ljube-
zen, za katero 
se je treba 
vsak dan tru-
diti in jo gra-
diti in da zau-
panje v Boga 
veliko poma-

ga. 



Mašni namen 
K maši hodimo, zato da kot skupnost slavimo Boga, se mu zahva-

ljujemo in ga prosimo za to kar potrebujemo. Prosimo ga lahko za 

konkretne stvari, za duhovne dobrine in za ljudi. Zato lahko pri 

maši izrazimo glavni namen, za katerega ţelimo moliti. Pri maši 

se Jezus daruje za nas in za to kar ga prosimo. Jezusovi daritvi 

lahko pridruţimo tudi svoj dar. To je lahko naš čas, ki si ga vza-

memo za Boga, dobra dela, pokora in tudi denar, ki ga damo za 

mašni namen. Pomembno je, da se zavedamo, da je to dar. Zato 

ne rečemo, da plačamo mašo, ampak da darujemo za mašo. Pri-

poročeni dar je 17€. Ampak ker je to dar, lahko vsak da, kolikor 

more in kolikor mu maša pomeni. Če kdo nima denarja lahko mir-

no vpraša duhovnika naj mašuje po določenem namenu, tudi če 

mu ne more ničesar dati. Zgodi pa se, da kdo da za 1 samo mašo 

tudi 100 €. Večinoma ljudje darujemo za pokojne. Lahko pa daru-

jemo tudi za druge namene. Kadar piše, da je maša po namenu 

darovalca, pomeni, da darovalec ve, za kateri namen je maša. 

Ostali, ki pri tej maši sodelujemo, vemo, da Bog vidi v srce člove-

ka in da bo naredil, to kar je najbolje. Zelo pogosti nameni so: za 

zdravje, za srečno operacijo, za srečno zadnjo uro, za srečen 

zakon, za blagoslov druţine, v zahvalo. Ob dogodkih v zadnjih 

letih ni čudno, da ljudje darujejo za moralno in duhovno prenovo 

slovenskega naroda. V mašni knjigi pa imamo tudi mnoge druge 

obrazce: za drţavnike, za mir na svetu, za bratsko ljubezen, za 

dobro letino. 

MOLITEV OB PETKIH  Vsak petek ob 17. uri je molitev pred 

Jezusom v najsvetejšem zakramentu. Molitev traja do sv. maše 

ob 18. uri. Vabljeni! 

UČILNICE Kdor za druţinsko praznovanje prvega svetega obha-

jila ali česa drugega nima dovolj prostora doma, lahko ţupnika 

vpraša za uporabo učilnic ali dvorišča ob cerkvi. 

 

Ogledalo verskega ţivljenja 
leta 2010 v primerjavi z letom poprej 

Karitas 

Na svečnico smo se z ekipo ţupnijske Karitas zbrali, da bi pogle-

dali delo zadnjih mesecev. Opazili smo, da je vedno več ljudi, ki 

pride po pomoč. Zato smo hvaleţni vsem, ki nas podpirate. Hvala 

tudi za molitve. Veseli bomo novih sodelavcev, ki bi si 1x na 

mesec vzeli nekaj ur za pomoč pri delitvi hrane. Na srečanju smo 

se zahvalili Mariji Mirt za dosedanje vodenje skupine in pozdravili 

novo vodjo Klaro Lakoše. 

Pralni stroj 

V naši ţupniji je človek v stiski, ki potrebuje pralni stroj. Če ima 

kdo doma pralni stroj, ki dobro deluje in ki ga več ne potrebuje, 

lahko javi ţupniku, ki bo organiziral prevoz.  

Zahvala za kavč 

Decembra se je človek v stiski pojavil na ţupnijsko Karitas s proš-

njo po kavču. Ko sem po ţupniji spraševal, če ima kdo doma kavč, 

ki ga ne potrebuje sem takoj dobil velikodušnega darovalca. Hva-

la g. Slaček, g. Brusu, g. Černetu, g. Petrušič in g. Repušić za 

pomoč pri prevozu kavča. 

 2009 2010  2009 2010 

Krsti 21 29 Birmanci 30 (11) 

Poroke 3 5 Veroučenci 60 59 

Pogrebi 48 61 Obisk maše 400 360 

Prvoobhajanci 8 14 Obhajila 27.550 28.150 


