
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 so prestopili: 
 Friderika Greiner (89) Betnavska 81; Erna Inkret ( 73; Arnolda 

Tovornika 8;  

 V krščansko občestvo sta bila sprejeta: 
  Teo Šmigoc, Rogoza (prej C. zmage) in Lukas Marinčič 

Tominc, Šarhova 101. 

 Na misijonsko nedeljo, 22. oktobra, ste za slovenske misijo-

narje/ke darovali 985 €. Hvala za Vašo solidarnost! 

 1. novembra bodo svete maše ob 8h, 10h in 18h. Po večerni 

sveti maši pa bo molitev za pokojne. 

 5. novembra: zahvalna nedelja. 

 Revija cerkvenih pevskih zborov bo v nedeljo, 19. novem-

bra, ob 15h, v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika. 

 Na 1. adventno nedeljo, 3. decembra, se bo pričelo novo 

cerkveno leto. Pri dopoldanskih 

sv. mašah bo blagoslov adventnih 

venčkov. Skavti bodo adventne 

venčke tudi ponujali. Prav tako je 

1. adventna nedelja tudi nede-lja 

KARITAS. Celotna nabirka bo 

namenjena delovanju karitativne 

dejavnosti v naši župniji. Takrat 

nas bo obiskal sv. Miklavž, ki se 

želi srečati z otroki naše župnije. 
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Pred mnogimi leti sem to vprašanje zastavil 

svoji 11-letni onkološki pacientki, majhni nedolžni žrtvi raka, izčrpani od 

trpljenja zaradi različnih zdravljenj, ki jih je prestala v dveh letih. 

Nekega dne sem zgodaj prišel v bolnišnico in jo našel samo v svoji sobi. 

Sedel sem k njej na postelj in jo vprašal, kje je njena mama. 

»Včasih moja mama zapusti sobo zato, da naskrivaj joka na hodniku. Ko 

bom umrla, vem, da me bo moja mama zelo pogrešala, vendar se ne bojim 

umreti, ker nisem bila rojena za to življenje!« 

Presenečen nad takšnim odgovorom sem jo vprašal: »Kaj pa zate pomeni 

smrt, dragi moj angel?« 

»Ko smo majhni, gremo včasih v posteljo svojih staršev, toda naslednji dan 

se zbudimo v lastni postelji. Tako je tudi takrat, ko umremo. Nekega dne bom 

šla spat in moj Oče bo prišel pome. Zbudila se bom v Njegovi hiši, v mojem 

resničnem življenju! Vem pa, da me bo mamica pogrešala.« 

Čeprav sem še komaj zadrževal solze, sem jo s tresočim 

glasom vprašal: »In kaj pomeni zate, da nekoga pogrešaš?« 

S svojim angelskim glaskom in z nasmeškom v očeh je 

odgovorila: »Pogrešati nekoga je ljubezen, ki ostane.« 

Osupel in pretresen nad njeno zrelostjo, ki jo je prineslo 

trpljenje v duhu tega otroka, sem brez besed zapustil sobo. 

Ta neprecenljivi nauk mojega malega angela me je spreobrnil, ponovno sem 

premislil o svojih vrednotah, o smislu svojega obstoja in posledično začel 

rasti v svoji človečnosti. Od dne, ko je moj angel zaspal, ga ponoči venomer 

poiščem na nebu v najbolj bleščeči in sijoči zvezdici in se zahvalim Očetu, da 

mi je namenil ta Dar spoznanja, da sem tudi jaz Njegov otrok! 

Dr. Rogério Brandão, onkolog (povzeto po: Zavod Agape)  

»Kaj pomeni smrt, dragi moj angel ?« 

http://www.svetoresnjetelo.si


V sklopu pastoralnega leta IZ RODA V ROD, v katerem razmi-

šljamo, kako prenašati vero prihodnjim generacijam bodo dru-

žine dobile list z nasveti, kako urediti krščanski dom, kako pra

-znovati nedeljo, kako se pripraviti na sveto mašo, kako v dru-

žini praznovati godove in obletnice, kako uvajati otroke v bra-

nje knjig z versko vsebino, kako dneve obogatiti z družinskim 

romanjem. Pomagal nam bo razume-

ti, da je molitev blago-slov za naše 

otroke, da so katoliški prazniki privi-

legij in priložnost, da se srečamo. 

Ljubezen do Očeta najlepše pokažemo z ZAHVALJEVANJEM. 

Le-temu je še posebej namenjena ZAHVALNA NEDELJA, ki 

jo obhajamo prvo nedeljo po prazniku vseh svetih. 

Zato bo na ta dan pri vseh treh sv. mašah še posebej v ospredju 

hvaležnost in zahvala za sadove narave, za družino, dom in 

tople medsebojne odnose, za dobre ljudi, za varstvo pred 

zlom  in za vero. Hkrati pa bomo prosili Boga za ohranitev že 

danega tudi v prihodnje in za 

izpolnitev želenih darov. Vabim Vas, da prinesete 

sadove narave, namenjene 

za oltar, v zakristijo do 

četrtka, 2. novembra. 

V vsem se zahvaljujte: kajti 

to je Božja volja v Kristusu 

Jezusu glede vas. 
1 Tes5,18 

Skrb za prenos vere iz roda v rod 2017/2018  www.zenskaodlocitev.si  

Nepričakovana nosečnost? Posluša-

mo tvojo zgodbo, da boš lahko sli-

šala svoje srce. Nepričakovana 

nosečnost je dejstvo, ki v nas lahko 

prebudi občutek hude stiske, strahu in dvomov. Kako naj živim 

naprej v svojem partnerskem odnosu? Kaj bo s študijem, slu-

žbo? Brezposelna sem. Kako bom zmogla finančno? Kot žen-

ska ženski brezplačno svetujemo v stiski nepričakovane nose-

čnosti in v odločanju pred splavom na brezplačni telefonski šte-

vilki 080 50 03 vsak delovni dan med 10. in 16. uro ali na ele-

ktronski naslov kontakt@zenskaodlocitev.si 

OBNOVA 

CESTE  

ZMAGE  

SEPTEMBER 

OKTOBER  

2017 

Prosite in boste dobili! 
Iščite in boste našli! 

Trkajte in se vam bo odprlo! 
(Mt 7, 7) 


