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Prag večnosti so od maja do septembra 2022 prestopili: 

Verona Dobaj (83) Dalmatinska 38; Marija Iršič (95) Beograjska 
10; Srečko Fišer (84) Pod izvirki 6; Stanislava Šauperl (88) Maje-
ričeva 10; Marija Tancer (85) Regentova 10; Alojz Pihlar (88) Re-
gentova 9; Franc Pahič (84) Kollarjeva 2; Alenka Lušenc (69) Ra-
počeva ul. 5; Anita Mirt (47) Delavska ul 71; Stanko Rajh (75) 
Betnavska c. 63; Franc Franc (81) Pajkova ul. 22; Rudolf Vidovič 

(85) Regentova ul. 2; Jelka Marin (57) Ljubljanska ul. 
25a; Terezija Horvat (87) Dalmatinska ul. 4; Stanislav 
Mirt (85) Betnavska c. 92; Štefan Gomzi (76) Potrčeva 
ul. 4; Marjan Bezjak (70) Preradovičeva ul. 4. 

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 
Lian Lucas Trampuš, Borova vas; David Pangrčič, Ul. 
Šercerjeve brig.; Arin Nguyenova Poštelska ul. Ljiljana 
Petrović, Kettejeva ul. Mark Mlakar, Bistrica ob Dravi. 

Ob izidu knjige Danice Ozvaldič, Kro-
jenje tišine  ste vabljeni na literarno-
glasbeni večer z druženjem v petek, 9. 
septembra, ob 18. uri v Art kavarni ho-
tela Piramida v Mariboru. Pogovor z 
avtorico bo vodila Zora A. Jurič. 
Umetniška beseda: Minca Lorenci. 

Zgodba romana je zasnovana na do-
godkih iz življenja našega dolgoletne-
ga farana, zakristana, izrednega de-

lilca obhajil  člana župnijskega sveta, gospoda Franca Pintariča, 
ki se ga mnogi še spominjate. 

Poročili so se: Sven Grajf in Valentina Čeh iz Pivko-
ve ul. Mateo Zei in Katarina Žagar iz Radvanjske ul. 
Gašper Fistravec in Neja Fermišek iz Klinetove ul. 

Dragi starši in otroci! 
Zopet smo na začetku nove poti. Ni čisto nova. Nova bo le za vse tiste, ki bodo to leto 
prvič začeli obiskovati katehezo. Zaradi korone sta zadnji dve leti bili leti prilagajanja in 
iskanja novih rešitev ter katehetskih pristopov znotraj danih možnosti. Potrebna je bila 
iznajdljivost, pa tudi dodaten napor in delo. Hvala vam za trud in sodelovanje. 
Minulo katehetsko leto je dodatno zaznamovala še sinoda, ki je potekala po naših škofi-
jah. Papež Frančišek nas je ob začetku sinodalnega procesa, ki se preveša v drugi del, 
izzval z vprašanjem: Ali smo se pripravljeni podati na pustolovščino potovanja ali pa se 
v strahu pred neznanim raje zatečemo k izgovorom ‘saj ni potrebno’ ali ‘vedno smo de-
lali tako’? 
To vprašanje je še kako aktualno v mesecu septembru, ki s seboj prinaša pogled proti 
novemu, še neprehojenemu. Začetek je kljub mnogim že preveč uhojenim potem pre-
žet z željo po še boljšem, lepšem, polnejšem in rodovitnejšem katehetskem letu. 
Pustolovščina potovanja, ki je omenjena v papeževem vprašanju v času sinodalnega 
procesa, nas vabi, naj se pogumno podamo na pot. Skupaj. Z iskrenim zanimanjem za 
brate in sestre v katehezi; pa za družine, ki so v hitrem vsakdanu vesele opore in pod-
pore; za odrasle, ki zahtevajo konkretne odgovore v svojih življenjskih iskanjih; za mla-
de, ki nas izzivajo k pristnosti pričevanja; in z zanimanjem tudi za otroke, ki navdušujejo 
s svojo neposrednostjo. 
Pri tem ne pozabimo, da je Cerkev v eno združena tudi s Cerkvijo v nebesih. Morda 
letos lahko vsako malo občestvo izbere svojega zavetnika in se mu priporoča za rast in 
življenje. Načrtujmo zavzeto, hkrati pa svoje korake na poti svetosti vedno znova izro-
čajmo Svetemu Duhu. On veje, kjer hoče, in ve za poti, ki so nam še izziv in vprašanje. 
Povezati vsakdanje krščansko življenje s prizadevanjem za svetost je edina prava pot. 
Pri krstu je bilo v nas položeno seme božjega življenja. Da iz semena nastane sad, sta 
potrebna rast in zorenje. Kateheza pomembno prispeva k razvijanju tega semena – 
Božjega daru vere, ki smo ga prejeli. Opažam, da so otroci zelo zasedeni z zunajšolski-
mi dejavnostmi. Te imajo za cilj razvijati spodobnosti na posameznih področjih. Katehe-
ze ne smemo postaviti na isti nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne daje zgolj sposobnosti 
za eno od področij življenja, ampak daje smisel in pomen vsem drugim področjem in s 
tem odgovor na dar krsta, ki smo ga prejeli in ki lahko da polni smisel človekovemu živ-
ljenju. 
Želim, da to novo katehetsko leto vzamete kot dar, kot nov izziv in priložnost. 
Sveti Duh, vodi nas, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in 
kako naj hodimo po njej. 
Nadškof msgr. Alojzij Cvikl, predsednik SKU 
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Poletje pri nas 

Poletno vzdušje 
se je začelo s 
šmarnicami. 

Bogato je bilo do-
gajanje ob birmi 

in prvem svetem obhajilu na začetku junija. 

Sredi junija smo praznovali naš župnijski praznik in praznik ve-
soljne Cerkve: Sveto Rešnje Telo. 

Konec junija, začetek julija pa smo 
imeli oratorij. 

Žetev je velika, delavcev pa malo 

Kako zelo postaja znani stavek iz svetega pisma realnost, ki se 
nas dotika. Generacije, bogate z duhovniškimi poklici se po-
slavljajo od zemeljskega življenja, novih duhovnikov je malo. 
Zakaj je tistih, ki se odzovejo božjemu klicu tako malo in za-
kaj mnogi ne vztrajajo na poti posvečenosti, je veliko razlo-
gov. Vsaka doba prinaša svoje, verjamemo pa, da je tudi to v 
božjem načrtu. 

Zato je še toliko pomembneje, da v župnijah z duhovnikom so-
delujemo tudi neposvečeni verniki. Veliko je nalog, ki jih lah-
ko prevzamemo in pomagamo, da je občestvo živo. 

V naši župniji je veliko vidnih in manj vidnih sodelavcev. Vidi-
mo tiste, ki berejo, vodijo petje in pojejo v zboru, vidimo de-
lilce obhajila, pobiralce darov, ministrante, manj srečujemo 
sodelvce Karitas, člane molitvene skupine, skavte. Čistilk in 
krasilk, skrbnikov okolja in še koga, ki po potrebi priskoči na 
pomoč, pa sploh ne vidmo. Niti vsi člani župnijskega pa-
storlanega sveta niso vsem poznani. Zato ni nenavadno, da se 
tudi sodelavci med seboj ne poznamo dovolj.  

Z župnikom Frančkom Bertolinijem smo sklenili, da se bomo 
sodelavci povezali tako, da bomo drug drugemu lahko v pomoč 
in oporo. Pri tem ne bomo pozabili na tiste, ki so kadarkoli so-
delovali pa danes ne zmorejo več ali pa jih celo ni več med 
nami.  

Pomagamo pa drug drugemu lahko samo, če vemo, kaj kdo po-
trebuje, kaj si pri svojem sodelovanju želi. Zato se bomo ob-
časno srečevali in si izmenjali informacije ter se potrudili drug 
drugemu olajšati delo. 

Začeli bomo s sveto mašo za blagoslov pri našem sodelova-
nju, v ponedeljek, 19. septembra, ob 19. uri, po njej pa se 
v druženju pomenili o izzivih, s katerimi se srečujemo. 


