
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: 

Drago Goričan (26), Pesnica, Majda Rupreht (87), Uli-

ca Frana Kovačiča; Alojzija Sedevčič (85), Hlebova 

ulica; Stanislav Bratušek (87), Puškinova ulica. 

 V krščansko občestvo je bil sprejet: 
  Vid Šut, Cesta zmage. 

 V nedeljo, 27. oktobra, bo premik ure na zimski čas. 

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

večerni sveti maši bo molitev za pokojne. 

 Do sobote, 2. novembra dopoldne, pro-

simo, da prinesete sadove zemlje za okrasi-

tev oltarja za zahvalno nedeljo, ki bo 3. 

novembra. 

 Na 1. adventno nedeljo, 1. decembra, 

se bo pričelo novo cerkveno leto. Pri dopol-

danskih sv. mašah bo blagoslov adventnih venčkov. Skavti bodo 

adventne venčke tudi ponujali. Prav tako je 1. adventna nedelja 

tudi nedelja KARITAS. Celotna nabirka bo namenjena delovan-

ju karitativne dejavnosti v naši župniji. 

 V sredo, 6. novembra, ob 18h bo 

seja župnijskega pastoralnega sve-

ta. 

 V soboto, 16. novembra, ob 10h, 

se začne birmanski dan v prostorih 

Zavoda A. M. Slomška v Mariboru. 

ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 

                   

 Cerkev obhaja ta praznik že skoraj 

1200 let. Kot razlog, zakaj je Cerkev uve-

dla ta praznik, navajajo vsaj dvoje. Prvi razlog je: število svetnikov je 

tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej pri 

bogoslužju. Drugi razlog pa je ta: na praznik vseh svetnikov naj bi po-

pravili, kar med letom na praznike svetnikov po nemarnosti opustimo. 

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, 

neznatnih svetnikov, ki niso tako vidni, kot uradno priznani svetniki, a 

brez katerih Cerkev ne bi bila to, kar je. 

 Ta praznik je velik dan vere, upanja in ljubezni. To ni »dan mrt-

vih«, kot piše na nekaterih koledarjih. To je dan živih, kajti Bog je 

zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor vame veruje, bo živel, tudi 

če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu 

potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Praznik 

vseh svetih je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Kot 

poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika »raduje poveličanja 

vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri 

potuje obljubljeni sreči naproti.  
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PRAZNIK VSEH SVETIH 

http://www.svetoresnjetelo.si


Zahvalna nedelja, 3. novembra 

JEZUS VABI GREŠNIKE K 

SPREOBRNJENJU 

Lk 19, 5: »Zahej, stopi hitro dol; 

danes moram ostati v tvoji hiši«. 

In stopil je hitro dol in ga z vesel-

jem sprejel.  

32. navadna ned., 10. novembra 

BOG DAJE VEČNO ŽIVLJENJE 

Lk 20,35: »Tisti pa, ki bodo vredni, 

da dosežejo oni vek in vstajenje od 

mrtvih, se ne bodo ženili in ne 

možile, zakaj tudi umreti ne bodo 

mogli več.« 

33. navadna ned., 17. novembra 

STANOVITNO ČAKAMO KRI-

STUSOV DRUGI PRIHOD 

Lk 21,15: »Jaz vam bom dal zgo-

vornost in modrost, ki ji ne bodo 

mogli nasprotovati ali ji ugovarjati 

vsi vaši nasprotniki«. 

34. navadna ned., 24. novembra 

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA 

Lk 23,42-43: »Jezus, spomni se me, 

ko prideš v svoje kraljestvo! 

Rekel mu je: »Resnično povem ti, 

še danes boš z menoj v raju«. 

EVANGELJSKO SPOROČILO NOVEMBRSKIH NEDELJ 

Marija Snežna v Slov. Goricah, Marija Vnebovzeta v Apačah 

JESENSKO ROMANJE 
V SOBOTO, 26. OKTOBRA 

SLOVENSKE GORICE 
ODHOD OB 7.00 IZPRED NAŠE CERKVE 

POVRATEK OKROG 19.00 URE 
PRISPEVEK ZA AVTOBUS IN KOSILO - 25€ 

PRIJAVITE SE V ZAKRISTIJI  
DO TORKA 22. OKTOBRA 

MAŠNI NAMENI IN MAŠNI DAROVI 

Kaj je mašni namen? Je namen, po katerem duhovnik daruje 

mašo na prošnjo darovalca. Čeprav najpogosteje darujemo 

maše za rajne, je priporočljivo, da za mašne namene določimo 

tudi potrebe živih, Cerkve, sveta, zahvale in v čast božjim in 

svetim osebam. 

Kaj je mašni dar? Je denarni prispevek, ki ga darovalec daru-

je, ko naroči mašni namen. Z darom podpirate poslanstvo Cer-

kve in vzdržujete duhovnike. V Sloveniji se duhovniki preživ-

ljajo od mašnih darov in od darov, ki jih prejmejo ob delitvi 

zakramentov, pogrebov, blagoslovov itd. 


