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V nedeljo, 27. junija, ob 16.00 uri bo v stolnici posvetitev Simona
Lamprehta iz Svečine v duhovnika.
Oratorij bo potekal od ponedeljka, 28. junija do petk, 2. julija in
od ponedeljka 5. do petka 9. julija. Program dneva traja od 9.00
do 16.00. Začnemo z dviganjem zastave, s himno oratorija in letos ob 30. letnici samostojnosti s himno Slovenije. Nato sledi
zgodba, kateheza, delavnice. Po kosilu pa je do 16.00 ure čas za
igro.
S sosednjim župnikom Tončkom Majcem bova skušala poskrbeti,
da bodo redne svete maše. Občasno bo samo besedno bogoslužje. Župnik Bertolini bo za dopust odsoten nekaj dni sredi julija in
sredi avgusta. Na začetku avgusta bo nekaj dni odsoten, ko bo na
taborni šoli s skavti.
15. avgusta bosta sveti maši ob 8.00 in 10.00 uri.
V krščansko občestvo so bili sprejeti:

Nik Korošec, Popovičeva ulica; Lan Černe, Košaki;
Ina Robnik, Dalmatinska ulica; Noel Jeromel, Kardeljeva c.; Filip Cotič, Ul. Frana Kovačiča; Ela Bele Kolarič, Cafova ulica

Sveti zakon sta sklenila
Nevenka Vajda in Ferdinand Beranič iz Dalmatinske ulice.

Prag večnosti sta prestopila:

Rudolf Meyer (85), Ulica Frana Kovačiča;
Feliks Žebot (90), Kardeljeva cesta.
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si; mail: svetoresnjetelo@gmail.com
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik, 051 328 924

Julij Avgust 2021
IZ NADŠKOFOVEGA PISMA O POVEZOVANJU
ŽUPNIJ, maja 2021

Kljub spremembam, ki jih doživljamo v družbi in tudi v Cerkvi, čutimo,
kako pomembno je, da naše župnije ostanejo tudi v prihodnosti
»skupnosti vernih z odprtimi vrati«. Da bi to zares bili, moramo slediti
raznim oblikam, ki terjajo učljivost in misijonarsko ustvarjalnost pastirja
in vse skupnosti. Ne le duhovniki, diakoni in drugi zaposleni v Cerkvi,
sleherni vernik je poklican k sodelovanju pri prenovi pastoralnih struktur v naši krajevni Cerkvi.
Vsaka reorganizacija zahteva, da se najprej ozremo na prehojeno pot in
da se dobro orientiramo. Nato lahko v naslednjem koraku iščemo odgovore na vprašanja, ki se nam postavljajo: Zakaj pastoralno povezovanje
župnij? Kakšne bodo prednosti novih povezav in kakšna dinamika naj
nas pri povezovanju vodi? Pozorno poslušanje drug drugega in skupno
iskanje nam lahko pomagata najti ustreznejšo pot in najboljšo možno
rešitev.
Spričo vse večjega pomanjkanja duhovnikov ne moremo več čakati in
zgolj krpati luknje, ki jih je vsako leto več. V spremenjenih razmerah
mora še toliko bolj stopiti v ospredje misijonsko poslanstvo Cerkve, in
to naravnanost moramo vedno bolj sprejeti kot svoj cilj. V tej luči opažamo, da postaja prenova župnijskih struktur razumljiva in nujna. Želimo, da bi pastoralno povezane župnije s pomočjo številnih sodelavcev
postale misijonarske in s tem pastoralno učinkovite. To pa pomeni, da
bodo v živem stiku z družinami in spremljale konkretno življenje ljudi.

V poletnem času ne bo nedeljske večerne svete maše.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Prvo sveto obhajilo—birma

V nedeljo, 13. junija je potekala izbira novih članov župnijskega pastoralnega sveta za obdobje od 2021 do 2026. ŽPS sestavljajo člani po službeni dolžnosti (župnik, član župnijskega gospodarskega sveta, katehistinja), člani, ki so jih preko kandidatnih list obiskovali verniki in člani,
ki jih je izbral župnik. Nov župnijski pastoralni svet, ki pa se še lahko
dopolni sestavljajo:
1. Aleš Belšak
2. Francesco Bertolini
3. Bogomil Breznik
4. Alenka Černe
5. Marinka Černetič
6. Danica Ozvaldič
7. Franc Ozvatič
8. Metka Papec
9. Irena Munda
10. Miran Peklar
11. Mira Žveplan Ozvatič

Obred svete birme je bil letos v cerkvi sv.
Jožefa na Studencih. Birmovalec je bil
kanonik Stanko Praznik. Birmanci so bili:
1. Mihael Bednjički
2. Luka Bombek
3. Eva Čečelič
4. Teo Fanedel
5. Sara Felisinger
6. Heidi Gartner
7. Ema Zorec
8. Ana Merčnik

V duhu nadškofovega pisma bo župnijski pastoralni svet z drugimi verniki pomagal, da bo župnija »Cerkev«, ki živi sredi domov svojih sinov
in hčera. Da bi to dosegli, ni dovolj, če je župnija zgolj »ozemeljska
skupnost vernikov, veliko bolj mora postati bivanjski prostor vseh prebivajočih na določenem območju. Če župnijo zapremo v strogo izmerjen prostor, bo postala zaprta skupnost izbrancev. Če pa omogočimo,
da zaživi in se prenavlja, ostaja odprta za vse ljudi in skupnosti. Njena
notranja, evangeljska in misijonarska moč jo bo sama po sebi gnala naprej. Samo prožna župnija bo misijonarska in sposobna nove evangelizacije.
Za jesen načrtujemo dogodek pri katerem se bomo tako kot pred petimi leti na poseben način zahvalili vsem dosedanjim sodelavcem in
predstavili novo ekipo župnijskega pastoralnega sveta.
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Ela Bohinc
Uroš Bombek
Jurij Černetič
Aljaž Gašparič
Nina Jančič
Miha Kozar
Nik Kozar
Nik Novak

Francesco Bertolini, ŽPK SRT
Stanko Praznik, ŽPS, Pobrežje
P. Vinko Škafar OFM Cap

IX. Melanija Pristovnik
X. Klara Patricia Santana Drobnič
XI. Maj Težak
XII. Pija Vrabič
Prvo sveto obhajilo
Je bilo v nedeljo,
6.6.2021

