
 

 

 

 

 

Dragi obiskovalci cerkve! 

V tem župnijskem listu je priložena tudi kuverta, v katero 

lahko oddate(z ali brez navedbe imena in priimka)  Vaš 

prispevek za ogrevanje, ki je največji redni izdatek. 

Še tako skromen prispevek je izjemno dragocen! 

                                                 Boglonaj! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Februar  2017 
 

raznik Jezusovega darovanja, ki ga obhajamo 2. februarja, ima zelo 

posebno vsebino, ker poveže božični čas z velikonočnim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

To »luč« simbolizira sveča, 

zato na svečnico obredno 

blagoslovimo sveče. Jezus v 

podobi gorečega plamena 

razsvetljuje našo življenjsko 

pot in nam s tem vliva 

pogum, ki ga goreče 

potrebujemo pri 

prepoznavanju in 

uresničevanju načrta, ki ga 

je naš Stvarnik pripravil za vsakega izmed nas. Tako kot je plamen sveče 

lahko majhen, tako je tudi naše darovanje lahko majhno. V Božjih očeh je 

pomembno, da v svojem življenjskem darovanju damo vse od sebe! 

P 

 

 

                    

Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

                         V krščansko občestvo je bil sprejet: 

                     Jožef  Aškerc, Betnavska cesta 29. 

                      Prag večnosti so prestopili: 

Zvonko Novak (79) Dalmatinska 2, Jožef Šotnar ( 85) 

Dobrna, Slavica Veingerl (86) Kettejeva 29, Franc Klep (94) 

Focheva 38, Štefan Robar (88) Cesta zmage 21, Eva Marija 

Valentan (74) Ul. Pariške Komune 26, Franc Bajec (77) 

Regentova 18, Anica Galunder (95) Regentova 16. 

                  

 

 

 

 
 

                     Zakrament svete birme sta prejela: 

                   Aleš in Tina Namestnik, Bresternica. 

Trikraljevski koledniki, ki so tudi letos 
oznanjevali po naših domovih Jezusovo 
rojstvo, so za slovenske misijonarje zbrali 480 
EUR. 

HVALA vsem velikodušnim darovalcem! 

 

 

Iz Lukovega evangelija (2, 22-38) izhaja, da sta Marija in Jožef prinesla v 

tempelj 40-dni starega Jezusa, da bi ga v skladu z Mojzesovo postavo 

darovala Bogu 

(v spomin na čudežno rešitev judovskih prvorojencev v Egiptu je bil vsak 

prvorojenec božja lastnina, zato naj bi se posvetil službi v templju). 

Njihovo srečanje s starčkom Simeonom (in prerokinjo Ano) je 

razodelo vsebino Jezusovega zemeljskega poslanstva, ki se je dokončno 

uresničilo na Kalvariji. 

Ta pravičen in bogaboječ mož je namreč v tem otročku prepoznal  

tistega, ki se bo daroval Bogu za odrešenje tega sveta, 

v njem je videl  

»luč v razsvetljenje poganov«. 

http://www.svetoresnjetelo.si/


 

 

 

 

 

 

 

Slovenci smo eden redkih narodov, ki so povezali svoj 

kulturni praznik z imenom pesnika. 

Čeprav bi nekateri radi prikazali Prešerna kot 

protikrščanskega, lahko pri prebiranju njegovih Poezij 
(najpomembnejše slovenske knjige pesmi) ugotovimo, da je 

bil naš osrednji nacionalni pesnik, kot navaja njegov 

odličen poznavalec in književnik dr. Janko Kos, 

zakoreninjen v krščanstvu! 

          Iz  Krsta pri Savici … 

… kako nas ustvaril vse je Bog največji, 
kak` greh prišel na svet je po Adami, 

kak` se je božji sin zato učlovečil, 
da bi otel narode in osrečil. 

                               

             Da ustvaril je ljudi vse za nebesa, 
kjer glor`ja njega sije brez oblaka, 

oko ni vid`lo, slišale ušesa 
   veselja, ki izvoljene tam čaka, … 

     … se srečnim izpolnila volja vsaka, 
                                    da bodo tamkaj božji sklepi mili 

                                  te, ki se tukaj ljubijo, sklenili. 

      
          Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi! 

                Tako so peli angelcev glasovi 
              v višavah pri Mesijasa prihodi; 
                 da smo očeta enega sinovi, 
          ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi, 
      da ljubit` mor`mo se, pravi` uk njegovi. 
 

 

Vabljeni na uvodno srečanje Delavnic Molitve in življenja, ki bo v 

ponedeljek,  13. februarja, ob 18.30  

v učilnici za našo cerkvijo. 

Kaj so delavnice molitve in življenja? 
 

V Delavnicah molitve in življenja (DMŽ) se učimo potrpežljivo in 

vztrajno vstopati v osebni molitveni odnos z Gospodom, od prvih 

korakov do nedoumljivih globin kontemplacije. Ob premišljevanju Božje 

besede, vztrajni molitvi, medsebojni podelitvi mnenj in umiritvenih vajah 

udeleženec Delavnic počasi, korak za korakom, širi svoj notranji duhovni 

prostor. Ob gledanju na življenje skozi duhovne oči najde vedno več 

razlogov za veselo slavljenje in če potrebno najde moč, da preraste 

notranjo tesnobo in nemir, strah in žalost. 
 

  Delavnice vsebujejo uvodno srečanje in 15 zaporednih srečanj, 1x 

tedensko po 2 uri. 

  Delavnice je odobril in priporočil papeški svet za laike pod papežem 

Janezom Pavlom II.  

  Povsod jih izvajamo v glavnem laiki, slovenski škofje pa nas 

podpirajo. 
 

 

Naj vsak, ki se ti 

približa, od tebe 

odide boljši in 

srečnejši. 

 

Nasmehnite se drug 

drugemu, 

nasmehnite se svoji 

ženi, možu, otrokom; 

bodite nasmejani, to 

vam bo pomagalo 

napredovati v 

medsebojni ljubezni. 

Bog ljubi tiste, ki 

darujejo z veseljem. 

Kdor daruje z 

veseljem, daruje na 

najboljši možni 

način. 

Veselje je mreža 

ljubezni, v kateri je 

mogoče loviti duše. 

 


