
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: 
Ida Caf (65), Teslova 4; Stanko Žlender (87), Potrčeva 6; 

Štefan Ozvaldič (84), Ferkova 18. 

 V krščansko občestvo sta bila sprejeta: 
  Timotej Mlakar, Limbuš, Lidia Elizabeta Piaia, Zürich. 

 Na misijonsko nedeljo, ste za slovenske misijonarje/ke daro-

vali 791€. Hvala za Vašo solidarnost! 

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

sveti maši pa bo molitev za pokojne. 

 Do četrtka 1. novembra prosimo, da prinesete 

sadove zemlje za okrasitev oltarja za zahvalno 

nedeljo, ki bo 4. novembra. 

 Revija cerkvenih pevskih zborov bo v 

nedeljo, 18. novembra, ob 15h, pri frančiškanih. 

 Na 1. adventno nedeljo, 2. decembra, se bo pričelo novo 

cerkveno leto. Pri dopoldanskih 

sv. mašah bo blagoslov advent-

nih venčkov. Skavti bodo advent-

ne venčke tudi ponujali. Prav 

tako je 1. adventna nedelja tudi 

nedelja KARITAS. Celotna 

nabirka bo namenjena delovanju 

karitativne dejavnosti v naši žup-

niji. Takrat nas bo obiskal sv. 

Miklavž, ki se želi srečati z otro-

ki naše župnije. 

ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 

                   

Pastoralno leto posvečeno povezanosti in 

sodelovanju v župniji. 

Življenje in delovanje v župniji mora biti podobno življenju v družini, v 

kateri se imajo družinski člani radi, si zaupajo, si med seboj pomagajo, 

delijo delo in vsi—vsak v skladu s svojimi darovi—skrbijo, da je vse ure-

jeno in da vsak doda svoj delež k skupnemu dobremu počutju. Družina 

se ne razvija, če mislimo, da morata za vse poskrbeti samo starša. V 

tem primeru imata mama in oče morda še občutek potrebnosti, a vsi 

ostali člani se čutijo nekoristni, nepotrebni in nepovezani. Če »znata« 

vse, kar je potrebno postoriti samo starša, se hišnih opravil otroci niko-

li ne bodo ne lotili ne naučili. Imeli bodo občutek, da jim starša ne 

zaupata. Če pa jih bosta starša spodbujala k prevzemanju odgovornosti 

za določeno delo, in jim zaupala, da bodo delo dobro opravili, le-to 

morda kdaj res ne bo opravljeno popolno, a skrb vseh družinskih članov 

za urejen dom bo ustvarjala medsebojno hvaležnost, spoštovanje, zau-

panje, povezanost, rast in samostojnost. Tudi ni dobro vseh del zaupati 

zunanjim službam in servisom. Nujno je, da nekatera dela v družini 

opravljamo družinski člani, ker nas povezujejo. Sicer naš dom kljub 

popolnemu izgledu nima domačnosti in topline.  

November 2018 

Eno srce ena duša 2018/2019 

http://www.svetoresnjetelo.si


Kralj je prišel v  Maribor!  

Blagoslovitev nove cerkve presvetega Rešnjega Telesa. 

  Blagoslovitev je bila izvršena na slovesen način v nedeljo 6. 

novembra. Magdalenska ulica (danes Cesta zmage op. p.) je bila 

vsa odeta v zastave. S hiš in lic si bral veselje, ki so ga prekipevala 

delavska in uradniška  srca  "kolonijcev".  

  Na predvečer je bil v cerkvi koncert, katerega je priredilo Cecilji-

no društvo ob spremljavi vojaške godbe. Občinstvo, posebno dijaš-

tvo, je z obilno udeležbo pokazalo, da ima smisel za umetniške uži-

tke prvega reda. Med sporedom je pozdravil občinstvo g. svétnik 

Oberžan. 

  Blagoslovitev nove hiše božje je izvršil prevzv. g. škof dr. Ivan 

Tomažič. Oblasti, verniki in šolska mladina v spremstvu svojih 

vzgojiteljev so ga sprejeli pred cerkvijo..Po pozdravu in po blagos-

lovu, ki ga je podelil vernikom, je izvršil blagoslovitev zunanjosti 

in notranjosti božjega hrama, nato je imel prekrasno pridigo, na kar 

je daroval sv. mašo, prvo mašo v novi cerkvi…. Evharistični Bog 

se je naselil v tem delu mesta! 

  Popoldne so množice meščanov hodile gledat novo cerkev in čas-

titi v njej pričujočega Boga. Pritrkavanje je še večalo slovesno 

ubranost in ob petih so bile večernice, med katerimi je imel pridigo 

domači g. dušni  pastir, ki je s svojimi besedami ganil ljudi do solz. 

Hvala Bogu za novo cerkev! 

80 LETNICA  CERKVE Prva oznanila: 

Red službe božje: ob delavnikih sv. maša ob 6.30, ob nedeljah in 

praznikih prva ob 6.30, druga (obenem dijaška) ob 9. 

Zvonjenje: ob delavnikih pet minut pred začetkom, ob nedeljah 

vabi pol ure prej in pet minut pred začetkom. - Vedno se bo pri spre-

menjenju sredi sv. maše kratko pozvonilo. 

Molitvena ura: vsak četrtek ob pol osmih zvečer pred Najsvetejšim: 

nagovor, zborne molitve in petje. Prihajajte radi iz vsega mesta! 

(vir: Nedelja, Tednik za versko življenje, Maribor, dne 13. novem-

bra 1938, leto 10, št. 46, str. 732) 

Skupinica 

otrok naše župnije se je udeležila 

ministrantskega dne, v sosednji žup-

niji Don Boska, kjer je bil tudi turnir 

v malem nogometu. 

SLOVESNO PRAZNOVANJE 80 LETNI-
CE CERKVE BO V NEDELJO, 25. 

NOVEMBRA OB 10.00. SLOVESNOST  
BO VODIL UPOKOJENI MARIBORSKI 

NADŠKOF FRANC KRAMBERGER 

Na misijonsko nedeljo smo doživeli 

letalski promet med Slovenijo in 

Madagaskarjem. Hvala za vaše darove! 


