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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti sta prestopili: 
Jožefa Lupše, (89) F. Kovačiča;  

Terezija Štuhec (85) Regentova; 

 V  sredo 17. junija bo pri nas celodnevno češčenje.  

Program:  8.00—sv. maša; 9.00—češčenje; 19.00—sveta maša. 

 V petek, 19. junija bo praznik Presvetega srca Jezusovega. Sveta maša pri 

nas bo ob 19.00 uri. 

 V nedeljo, 28. junija, ob 15.00 uri, bo v naši cerkvi mesečno srečanje Katoli-
ške karizmatične prenove. Gost srečanja bo duhovnik Anton Marinko. Na 
programu srečanja je molitev, priložnost za spoved, nagovori in ob 19.00 uri  
sveta maša.  

 Katoliška karizmatična prenova organizira v naši cerkvi seminar, ki ga bo 
vodil duhovnik Anton Marinko, v nedeljo 7.6., 14.6. in 21.6. od 17.00 do 
večerne svete maše, ki se začne ob 19.00. 

JUNIJ  

 Bogu hvala za vse milosti, ki smo jih bili deležni v tej Božji hiši.  

 Hvala vsem, ki sodelujete v verskem življenju župnije. 

 Hvala vsem duhovnikom, ki so tukaj delovali, živim in pokojnim! Ob 
mnogih žrtvah so skušali poglabljati vero in oznanjati ljubezen. 

 Hvala vsem dobrim vernikom, ki so z velikodušnimi darovi pomagali 
pri gradnji in obnavljanju te cerkve. 

 Hvala vsem skrbnim cerkvenim pevcem, ministrantom, zakristanom 
in vsem, ki sodelujejo pri bogoslužju v cerkvi in skrbijo za njeno lepo-
to in snažnost. 

 Hvala vsem plemenitim dušam, ki svojim duhovnikom stoje ob strani 
in jih podpirajo v njihovem prizadevanju za rast verskega življenja. 

Jezuitsko geslo: 

AMDG 

Ad maiorem Dei 
gloriam 

V večjo Božjo slavo 

V nedeljo, 23. junija 2019, je nadškof Cvikl 
blagoslovil našo cerkev. Po slovesnosti v cer-
kvi smo imeli telovsko procesijo.  
Slovesnost letošnjega praznika Svetega Reš-
njega Telesa bo vodil pater jezuit, David Bres-
ciani. David je rojen v Gorici (Italiji), je eko-
nom Slovenske province družbe Jezusove in 
duhovni asistent Slovenske skupnosti krščan-
skega življenja. K jezuitom je skupaj z našim 
župnikom Frančkom Bertolinijem vstopil leta 
1990. Skupaj sta bila v Gorici posvečena 
v duhovnika leta 1999. P. Bresciani je študiral 
v Rimu in Parizu ter doktoriral iz zakramen-
talne in dogmatične teologije na papeškem 
vseučilišču Sv. Anzelm v Rimu. Kot duhovnik 
je deloval v župniji Dravlje, v Centru Aletti 
v Rimu in pa v Ignacijevem domu duhovnosti 
v Ljubljani. Med drugim se posveča tudi daja-
nju duhovnih vaj. Trenutno je član draveljske 
jezuitske skupnosti.  

 

Junij 2020 

ČETRTEK, 11. JUNIJA, OB 19.00, SV. MAŠA 

NA PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA 

SOMAŠEVANJE VODI P. DAVID BRESCIANI DJ 

http://www.svetoresnjetelo.si


DUHOVNIK ANTON ŽERDIN—90 LETNIK 

V ponedeljek, 8. junija bo 90 let življenja dopolnil g. Anton Žerdin.  
Rodil se je leta 1930 v vasi Žižki, v župniji Črenšovci. V družini je 
bilo enajst otrok in v domači hiši ni nikoli manjkalo petja. Ob prez-
godnji očetovi smrti je mati prevzela celotno breme skrbi za druži-
no, ki jo je povezovala molitev. In vse to tudi najbolje opiše značil-
nosti Antona Žerdina—delo, pesem in molitev.  
Po končani gimnaziji v Murski Soboti, kamor se je vsak dan vozil s 
kolesom, je vpisal študij teologije. Pot duhovništva je izbral v svin-
čenih časih naše nedavne preteklosti, ko se je zaradi svoje odločit-
ve moral zagovarjati pred takratnimi oblastniki. A bil je trdno 
odločen , da bo sledil vzoru svojega starejšega brata Štefana. Maš-
niško posvečenje je prejel 29. junija 1956. 
Najprej je služboval, kot duhovni pomočnik in kaplan v Hrastniku, 
Lendavi in Ljutomeru. Leta 1967 je prišel v Maribor. Najprej kot 
kaplan ob bok župniku Dragu Oberžanu, nato pa je od njega pre-
vzel vodenje župnije do leta 2010, ko je odgovornost za župnijo 
prevzel Franček Bertolini. 
V zadnjih desetih letih je kot upokojeni duhovnik pomagal doma 
in v mnogih župnijah v okolici Maribora. Redno pomaga na cer-
kvenem sodišču. 
Na sliki: PRAZNOVANJE BISERNE MAŠE, V NEDELJO,  
3. JULIJA 2016 – Ciglar, Škafar, Žerdin, Kramberger, Bertolini 

Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob 29. rojstnem dnevu 
naše države tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se pod ges-
lom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO - S TEBOJ BOMO ZMOGLI pred 
dnevom državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za 
domovino, ki bo potekala od 16. do 24. junija 2020.  

Devetdnevnico bomo začeli v mariborski stolnici  v torek 
16.6.2020 ob 19.00 s sveto mašo, ki jo bo za domovino daroval 
mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojz Cvikl, zaključili pa v 
ljubljanski stolnici 24.6.2020. 

V času devetdnevnice bo vsak dan ob 5h zjutraj na Radiu Ognjišče 
molitev rožnega venca, ki jo bodo vodili škofje in višji redovni 
predstojniki. K sodelovanju povabljeni vsi, ki jim čas in obveznosti 
to dopuščajo. V času devetdnevnice vsi lepo povabljeni, da v svo-
jih občestvih in skupnostih z molitvijo kličemo blagoslova za naš 
narod in našo domovino. Od 23.6. od 17:30 do 24.6. do 17:30 bo 
24 ur molitve in posta za domovino. Osrednja 24-urna neprekin-
jena molitev bo potekala v ljubljanski stolnici in se bo zaključila z 
mašo za domovino, ki jo bodo 24.6.2020 ob 17:30 darovali sloven-
ski škofje. Povabljeni, da tudi v vaši župniji v okviru 24 ur nameni-
te čas molitvi za domovino, da bomo skupaj ustvarili molitveno 
verigo po vseh slovenskih krajih. 

MOLITEV ZA DOMOVINO 


