
ŢUPNIJSKA OBVESTILA 

 Svečnica, v soboto, 2. februarja. Pri mašah ob 8. in 

18. uri, blagoslov in darovanje sveč za cerkev. 

 Seja ŢPS, v ned. 3.2., po večerni maši. Člani vabljeni! 

 Pepelnica, v sredo, 13. feb. Sveta maša z obredom 

pepelenja samo zvečer. Prvoobhajanci imajo sveto 

spoved ob 17.30. 

 Kriţev pot v postnem času bo vsak petek in nedeljo 

zvečer po maši. 

 Nabirka za ogrevanje cerkve. Vsako leto vam v tem 

času razdelimo kuverte s povabilom da prispevate za 

kurjavo, ki je največji redni izdatek. Hvala za vaš dar! 

POGREBI 

Naj počivajo v miru: 

Edvard Masten (90) Valvazorjeva 24, Edeltraud Odar (68) 

Regentova 2, Angela Leber (83) Radvanjska 89, Katarina 

Močnik (102) Betnavska 16, Marija Pirš (86) Zadruţna ul. 

12, Ivana Belšak (83) Metelkova 19, Boris Kolar (73) Pre-

glejva 6, Nada Stančevič (65) Frankolovska 22, Stanislav 

Ferk (58) Focheva 46, Anton Berghaus (88) Endlich. 7. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
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LETO VERE — POSTNI ČAS 
Postni čas je priloţnost, da 
poglobimo svojo vero. Po-
membno mesto na tej poti 
poglobitve, ima odpuščanje 
grehov. V katekizmu za mla-
de je nekaj spodbudnih točk 
glede odpuščanja. Ali lahko 
Cerkev res odpušča grehe? 
Da. Jezus ni le sam odpuščal 
grehe, ampak je tudi Cerkvi 
podelil nalogo in oblast, da 
ljudi osvobaja od grehov. Po 
duhovnikovi sluţbi človek 
dobi boţje odpuščanje in 
tako je krivda popolnoma 
izbrisana, kot da je nikoli 
ne bi bilo. »Katerim grehe 

odpustite, so jim odpuščeni; 
katerim jim zadrţite, so jim 

zadrţani« Jn 20,21. Katere 
moţnosti odpuščanja gre-
hov obstajajo v Cerkvi? 
Osnovno odpuščanje grehov 
se zgodi v zakramentu krs-
ta. Potem je za odpuščanje 
teţjih grehov potreben 

zakrament sprave. 

 

 Za laţje grehe se spoved 
priporoča. Toda tudi bran-
je Svetega pisma, molitev, 
post in opravljanje dobrih 
del odpušča grehe. »Z milo-

stjo ste namreč odrešeni po 
veri, in to ni iz vas, ampak je 
Boţji dar. Niste odrešeni iz 
del, da se ne bi kdo hvalil«    

Ef 2,8-9. Milost nam poma-
ga, da spoznamo, hočemo 
in delamo vse, kar nas 
vodi k dobremu, k Bogu v 
nebo. Milost se nam na 
poseben način podarja v 
zakramentih, v posebnih 
milostnih darovih, ki so 
podarjeni posameznikom 
in posebni pomoči obljub-
ljeni tistim, ki se trudijo 

spolnjevati Boţjo voljo. 



STATISTIKA VERSKEGA ŢIVLJENJA 2011-2012 

V šolskem letu 2011/12 je bilo 57 veroučencev. V teko-
čem letu 2012/13 bomo imeli sv. birmo, zato imamo 
tudi 9. razred. V prvem in drugem razredu je nekaj več 

otrok, tako da imamo letos 70 veroučencev. 

Med pokojnimi je bilo v preteklem letu razmeroma veli-
ko starejših ljudi, nad 80 in 90 let. Med temi je bilo 41 
ţensk in 28 moških. Največ jih je umrlo marca, aprila, 
julija in novembra (okr. 8 na mesec) najmanj pa januar-

ja, maja, junija in decembra (okr. 3). 

V preteklem letu smo z rednimi nabirkami zbrali 
18.932,19€. Pri nabirkah za misijone, na kvaternih 
nedeljah in za druge potrebe ste darovali 3,275€. Hvala 
tudi za druge darove. Izdatki za bogosluţje, katehezo in 
ţupnijsko pisarno so znašali 2.183,86€. Za tekoče stroš-
ke vode, elektrike, ogrevanja itd. smo porabili 
5.810,61€. Za manjša popravila in nakup nove opreme 
je bilo 3.755,91 € računov. Večje delo je bilo zamenjava 

oken učilnic za 8.052,22€. 

 2011 2012 

Krsti 23 30 

Prvoobhajanci 10 14 

Poroke 2 4 

Pogrebi 65 70 

Nedeljniki 300 300 

Sv. obhajila 20.350 22.834 

 

Boţični koncert 

Za letošnji boţični 

koncert v naši cerkvi 

na Štefanovo je gos-

toval zbor Slava Kla-

vora. Hvala vsem za 

pomoč pri organiza-

ciji lepega dogodka. 

Ogled jaslic 

Na Štefanovo smo z 

dvema kombijema šli 

na ogled jaslic v Lju-

bljano in okolico.    

Na sliki draveljske 

jaslice,  ki jih vsako 

leto  postavijo mladi. 

Koledovanje 

Tudi letos so kole-

dniki obiskali našo 

ţupnijo. Oglasili so 

se na Regentovi, 

kjer so za misijone 

zbrali 170,70 €. 

Hvala vsem veliko-

dušnim daroval-

cem. 


