
OBVESTILA 

 Ptujska gora vabi, na kriţev pot, ki je vsako nedeljo v 

postu ob 15. uri. Začetek je pri kriţu ob romarskem 

vodnjaku.   

 V torek, 19. marca, na praznik sv. Joţefa, vabimo, da 

se udeleţite slovesnosti v sosednji ţupniji sv. Joţefa 

na Studencih. Pri nas bo sveta maša samo ob 18. uri. 

Priporočimo se varuhu druţin. S tem praznikom zače-

njamo teden druţine, ki bo trajal do praznika Gospo-

dovega oznanjenja, ki bo v ponedeljek, 25. marca. 

 CVETNA NEDELJA, 24. marca, ob 8. in 10. uri maša z 

blagoslovom oljčnih vejic. Ob 18. uri spokorno bogos-

luţje. 

IZ ŢIVLJENJA ŢUPNIJE 

V krščansko občestvo je bila sprejeta:  

Eva Zemljič, Cesta zmage 92. 

V večnost so odšli: Bogomir Mihalič (78), Rapočeva 18, 

Janez Breznik (86), Gorkega 32, Anica Štiberc (66), Bet-

navska 23, Franc Zemljič (73), Ljubljanska 22, Franc 

Marot (77), Krekova ul. 26, Elizabeta Nikolič (82), Ferko-

va 18. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

SVETO REŠNJE TELO 
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LETO VERE 

Cerkev nas v letu vere spod-
buja, da se na ravni škofij, 
ţupnij, gibanj in skupin so-
očimo s slovenskim pastoral-
nim načrtom Pridi in poglej. 
Na zadnji strani tednika 
Druţina so ţe nekaj mese-
cev redni prispevki z odmevi 
o delu s pastoralnim načr-
tom. Tudi v našem ţupnij-
skem pastoralnem svetu 
spoznavamo ta dokument in 
z njegovo pomočjo beremo 
našo ţupnijo. Slovenski pas-
toralni načrt izhaja iz potre-
be po močnejši osebni veri 
ter iz potrebe po novi evan-
gelizaciji. Temeljni namen 
slovenskega pastoralnega 
načrta se glasi: Ţiva občes-
tva Cerkev in njihovi posa-
mezni člani bodo z novo 
apostolsko gorečnostjo va-
bili in spremljali brate in 
sestre k osebni veri, k ose-
bnemu srečanju s Kristu-

som kot Odrešenikom 
človeka, da bi se lahko 
drug drugemu darovali v 
ljubezni. Dokument pred 
nas postavlja nekaj izzi-
vov. Prvi nas vabi, naj se 
vrnemo k izvirom. Name-
sto pozunanjene pripad-
nosti ter pastorale servi-
siranja obredov in aktivi-
zma se bomo vrnili k izvi-
rom: k Boţji besedi, ose-
bni molitvi in občestveni 
evharistiji kot temeljne-
mu izkustvu srečanja z 

Jezusom Kristusom. 

SEJA ŢUPNIJSKEGA PASTORAL-
NEGA SVETA BO V NEDELJO 
17. MARCA PO VEČERNI SVETI 
MAŠI. ČLANE PROSIM, DA  SE 
POGLOBIJO V PASTORALNE 
IZZIVE: K IZVIROM ter POKLI-
CANOST IN POSLANSTVO 

(STRANI 27-30). 



Vsako nedeljo in petek, 
po večerni sveti maši, 
imamo v naši cerkev 

molitev kriţevega pota. 

1. POSTAJA 

Jezus, ko sem vreden 
obsodbe zaradi svojih 
misli, besed in dejanj 
(razvade, odvisnosti, 

sovraštvo) me ne obsojaš, ampak mi odpuščaš in me 
osvobajaš. Hvala ti! Jezus, ti ki si bil nedolţen obsojen, 
pomagaj mi, da bom bliţnjim namesto obsodbe dal 
odpuščanje in novo priloţnost (kriţev pot in dela usmi-

ljenja). 

POSTNA PREDAVANJA 

Kot je bilo ţe oznanjeno, so vsako soboto, ob 17. uri, v 
dvorani frančiškanskega samostana v Mariboru postna 

predavanja. Pred nami so še naslednji termini. 

9. marca. Mariborski nadškof M. Turnšek, Jezus me 

vzgaja za evangelizatorja. 

16. marca. Prof. Miran Špelič, Vera očetov—naša vera. 

23. marca, p. Grčar: Marija, naša mati v letu vere. 

 

Spokorno bogosluţje bo v soboto, 
23. in nedeljo, 24. marca, pri 

večerni maši ob 18. uri. 

V okviru večerov Hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu, vabimo 
na srečanje v marcu z naslovom: Negovanje in dotik v celostni 
skrbi za umirajočega človeka, v torek, 5. marca, ob 17. uri na 

sedeţu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

V sredo, 6. marca, ob 17. uri bo v Slomškovi knjigarni v Mariboru, 
Mohorski večer z Neţo Maurer, ob njeni dvojezični zbirki poezije: 

Živeti, ljubiti in oditi—Live, love & Leave. 

V soboto, 9. marca, bo plenum Nadškofijske karitas Maribor.  
Plenumsko srečanje se bo začelo ob 9. uri s sve-
to mašo v mariborski stolnici, ki jo bo daroval 
nadškof Turnšek. Sledil bo program v Slomškovi 
dvorani. Osrednji del bo ob apostolskem pismu o 
karitativni dejavnosti, Slovenskem pastoralnem 
načrtu in poročilu delovanja Nadškofijske in ţup-

nijskih Karitas za leto 2012. 

PRIPOROČENO BRANJE—OD PROSTOZIDARSTVA K VERI 
V tolikih letih prostozidarstva je Maurice Caillet doţivel vse: korupcijo, pogan-
janja za napredovanje v vrhove podjetij, klientelizem, ustrahovanje nadleţnih 

ljudi. 

Nekega dne je partnerica, s katero je ţivel leta, teţko zbolela in ga povabila s 
seboj na romanje v Lurd. Nekega popoldneva, ko je bila ona v kopelih, se je 
Maurice, ki je bil skeptik in nevernik, odločil, da gre iz radovednosti obiskat 
votlino prikazanj. Na tem kraju se je nekaj zgodilo. Maurice je takoj poiskal 
duhovnika in se istega dne spovedal. Čutil je, da je kriv in da se pajdaši s sode-
lavci zla. Domov se je vrnil odločen, da bo za vedno zapustil prostozidarsko 
loţo, vendar se mu je od tistega trenutka zgodilo vse: groţnje s smrtjo, odpust 
iz sluţbe iz praznih razlogov, oviranje, da bi nadaljeval zdravniško kariero. 
Poleg tega je bil potisnjen na rob stranke. Danes pod zaščito ţivi v Španiji. 

Tole je njegova zgodba. Knjigo lahko kupite v Slomškovi knjigarni. 


