
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 Vsak petek, eno uro pred mašo je v cerkvi češčenje 

Najsvetejšega. Po maši ima molitvena skupina duhov-

no srečanje v učilnici. Lepo vabljeni! 

 Ritem duha bo v sob., 20. okt., ob 19.30, na Vrbanski. 

 Na misijonsko nedeljo, 21. oktobra, se bomo pri maši 

z molitvijo in darovi spomnili naših misijonarjev.  

  Vsi sveti, 1. novembra, sv. maše ob 8., 10. in 18. uri. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo sta s krstom bila sprejeta: 

Filip Zečević, Borštnikova 124. 

Jurij Černetič, Ljubljanska 58. 

Poročila sta se: 

Kerbler Matjaž in Dojnik Polona, Pri šoli 9, Bresternica. 

V večnost so odšli: 

Blaga Dungovski (93) Betnavska 69, Marjeta Cehtelj (86) 

Ferkova 18, Franc Golež (71) Rožnodolska 55, Terezija 

Vesnaver (84) Betnavska 26a, Ivana Skok (80) Endlicher-

jeva 9, Frančiška Kosi (85) Kardeljeva 57. 

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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Misijonski praznik 
V soboto, 20. oktobra, gremo 
na skupni misijonski praznik v 
letu vere, ki bo na Plešivcu/
Tancenberg, Koroška, (A). 
»Poklicani izžarevati Besedo 
resnice!« Pod tem geslom sve-
tega očeta bomo Slovenci tos-
tran in onstran Karavank skup-
no obhajali praznik misijonov. 
Vsi molimo za naše misijonar-
je, vsi jih podpiramo, zato 
bomo tudi skupaj praznovali. 
Program zajema predstavitev 
25-letnega sodelovanja med 
Slovenijo in Koroško, skupni 
projekti v Afriki, ustanovitev 
MIVA pred 25 leti, podpora 
3000 misijonskim bogoslovcem, 
tržnica umetniških izdelkov iz 
misijonskih dežel, pestra ponu-
dba misijonskih delavnic, pev-
ski zbori iz Slovenije in Koroš-
ke, godba na pihala iz Sloveni-
je, bobnanje itd. Slovesno 
bogoslužje bodo vodili naši in 
misijonski škofje ter misijonar-
ji. Odhod izpred cerkve ob 6. 
uri. Vzemi hrano iz nahrbtni-
ka. Prispevek za bus je 10€. 

Prijavite se v zakristiji. 

Ptujska gora 

V nedeljo, 7. oktobra, 
romamo na Ptujsko Goro. 
Odhod bo ob 13.30 izpred 
naše cerkve. Povratek 
okrog 19. ure. Prispevek za 
avtobus 5€. Prijavite se v 

zakristiji.  

Pod tvoje varstvo pribežimo 

o sveta Božja Porodnica... 

Oktober, mesec rožnega 

venca. Vabljeni vsak dan pol 

ure pred mašo na skupno 

molitev Mariji. 



Začetek verouka 
V soboto, 8. septembra 
dopoldne, smo imeli skupni 
začetek verouka z župnijami 
Sv. Križ, Don Bosko in Rad-
vanje. Zbralo se je okrog 50 
otrok, ki so do 13. ure ob 
pesmi, molitvi in igrah iskali obljubljeno deželo.  

Trsat, 15.9. 
Tudi za septembrsko 
romanje se lahko Bogu 
od srca zahvalimo. Lepo 
vreme, dobra družba, 
goreča molitev, čudoviti 
kraji, krasna narava, 
ubrana pesem. Vse to in 

marsikaj drugega je naredilo 15. september čudovit 

dan, ki nas je združil v Bogu. 

________________________________________________ 
Za potrebe Karitas iščemo majhno pečico na trdo gorivo 
in kavč. Naslednjo delitev hrane in oblačil bomo imeli v 
soboto, 13. oktobra, od 9.30 do 11.30. Kdor ima kaj 
primernega za ozimnico Karitas, nam lahko do takrat 

pred ali po maši prinese v zakristijo.   

________________________________________________ 
Zavod A.M.Slomška vabi na medgeneracijski festival, ki 
bo v soboto, 13. oktobra, od 11. dalje, v prostorih na 
Vrbanski 30. V zakristiji zbiramo prijave za tiste, ki 
nimajo prevoza in bi se srečanja radi udeležili. Odhod 

bo izpred cerkve ob 10.45.  

Močnejši od zla 
V četrtek, 4. oktobra, ob 19. 
uri, bo v učilnici predstavitev 
knjige, ki jo je prevedel žup-
nik in jo je izdala Slomškova 
založba, Močnejši od zla. 
Knjiga je intervju z znanim 
rimskim eksorcistom p. Amor-
thom. Pri nas jo lahko dobite 

za 15€.  

Filmski večeri v naši 

učilnici, ob 19. uri 

V četrtek, 11. oktobra, si bomo ogledali kratek film o 
delu P. Rupnika in Centra Aletti. Naslov: Barva ljubezni. 
V četrtek, 18. oktobra, si bomo ogledali 1. del čudovi-
tega filma Bakhita, ki govori o afriški sužnji, ki je posta-
la svetnica. 
V četrtek, 25. oktobra, is bomo ogledali 2. del filma 
Bakhita. 

Teden za ţivljenje, 7.-14. oktober 

Tudi danes, sredi stisk časa, naroda, Cerkve, nas dosega 
oznanilo življenja. Dosega nas vesela novica, da je Bog 
poslal svojega Sina, da bi mi po njem imeli življenje. 
Vedno znova rešuje izpoved vere: »Moj Gospod in moj 
Bog!« Takrat pri Bogu ni nič nemogoče. Takrat v nas lah-
ko zmaguje Življenje. Več o tednu za življenje na: 

www.gibanjezazivljenje.si  


