
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: 
Marjeta Košar (95) Ghegova5; Ana Knuplež (71) Frana 
Kovačiča 5; Marija Budja (87) Cesta zmage 113; Jožef 
Švab (89) Moše Pijade 15. 

Letos je v našo župnijo priromal kip Fatimske Matere Božje. Vsak 

dan je pri eni družini otrok, ki obiskujejo katehezo. Ob 20.00 se 

preko računalnikov (program zoom) povežemo tako, da se vidimo 
in slišimo in skupaj zmolimo desetko rožnega venca, nekaj zapoje-

mo in si sproščeno izmenjamo vtise 

dneva. 

FATIMSKA ROMARICA 

 

Pred nami je zaključek liturgičnega 
(ned. Kristusa Kralja, 22.11.) in koledar-
skega leta (31.12.). V tem obdobju je veli-
ko lepih in vsebinsko izredno pomenljivih praznikov in svetniških godov. 
Od vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih se bomo prek zahvalne 
nedelje, praznika Kristusa Kralja in Brezmadežne v duhu sprehodili na 
Betlehemske poljane k sveti družini. Nagovarjali nas bodo godovi svetih 
Karla Boromejskega, Leona Velikega, Martina, Cecilije, apostola Andre-
ja, Frančiška Ksverja, Ambroža, Janeza od Križa, Adama in Eve, Štefa-
na, evangelista Janeza, nedolžnih otrok…. Letos, ko smo dobili nezaže-
leni »obisk« koronavirusa, bo to dobesedno duhovno romanje, pravza-
prav romanje duše. To je priložnost, da se ob številnih svetniških zgle-
dih, evangeljskih in drugih svetopisemskih dogodkih, ki nas bodo nago-
varjali, zavemo, kako zelo smo obdarovani—tudi na duhovnem podro-
čju. »Hvaležni smo, ker imamo Boga, ki nas je ustvaril in nas ljubi ta-
ko, kot si ne moremo predstavljati. Tako neomajno skrbi za nas, da je 
poslal Jezusa na svet, da nas je odrešil. S smrtjo in vstajenjem nas je 
rešil vezi in krivde greha. Oče nas tako močno ceni, da imamo po Sve-
tem Duhu na zemlji delež njegovega Božjega življenja. Ni se ustavil pri 
tem: obljubil nam je večno življenje z njim v nebesih«. 

Večno življenje! Ste se kdaj resno vprašali, da to ni prazna obljuba, 
ampak resničnost, ki nas čaka? Vera, da nas Bog vsekakor želi obdariti z 
večnim veseljem, že temu življenju daje povsem drugačno razsežnost. 
Če vemo, da je to, kar doživljamo zdaj, le predokus nečesa neprimer-
ljivo bolj osreču-
jočega, se naš 
pogled spremeni. 
Ko v polnosti za-
živimo drugače, v 
luči večnosti, in 
to obarva vsak 
odnos, nalogo in 
okoliščino. FP 

http://www.svetoresnjetelo.si


 
Spomjam se, da sem se, ko sem bila otrok, čudila prošnji »Kuge, la-
kote in vojne, reši nas o Gospod«.  Vse troje se je zdelo moji genera-
ciji pretirano, tako zelo daleč, nekaj kar sodi v čas, ki je mimo. Pa ni 
mimo. Če smo dovolj “spretni”, da pogledamo mimo lakote v našem 
okolju in pozabimo na resnično in kratko vojno na slovenskih tleh in 
tisto, veliko hujšo v bližini, pa kuge današnjih dni ne moremo prezre-
ti. 

S Covidom 19 se srečujemo na vsakem koraku in prav ti koraki po-
stajajo vsak dan krajši, naš dom postaja naše edino zatočišče, a je 
včasih tesno. 

Skrbi me. Skrbi me zase, seveda, a  skrbi me - mora me skrbeti, - 
tudi za ljudi okrog mene. Predvsem tiste, ki so jim leta že naložila 
kakšno kronično bolezen. Vem, da moram biti odgovorna, čeprav po-
grešam stisk roke, objem najbližjih, ki ne morejo domov. Pogrešam 
druženje, pogrešam skupnost pogrešam občestvo v katerem sem kot 
kristjanka doma. 

Ob tem se sprašujem, kaj lahko kljub vsemu naredim. Lahko pokli-
čem prijatelje, lahko napišem pismo. Vedno, vedno pa lahko molim.  

Pri tem, ko smo zaprti pa pomislimo tudi na naša duhovnika. Veseli 
me pobuda našega župnika Frančka Bertolinija, ki nas na vse možne 
načine spodbuja k skupni molitvi. Ko bi se le pogumneje odzvali! Dra-
gocena je možnost za prejem svetega obhajila, ampak tu me že skr-
bi, da izpostavljamo predvsem duhovnika. Preveč jih je že zbolelo! 

Glede na to, da maše v samoti prazne cerkve naša duhovnika še 
vedno opravljata, ne smemo pozabiti, da darujemo za njihov namen, 
tudi če sami ne moremo biti prisotni. ON je prisoten.  

Nehala sem brati modrosti “tistih, ki vse vedo”, namreč teorij za-
rote in protestiranja proti vsemu kar odloči stroka in ji sledi vlada. 
Tudi pri spoštovanju navodil za svojo varnost in varnost drugih, mora-
mo biti kristjani zgledni v svoji odgovornosti. Zaupati. In se združeva-
ti v molitvi. Tudi za tiste, na katerih je v tem času teža sprejemanja 
odločitev. Bi si vi upali biti v njihovi koži? Jaz ne. Danica Ozvaldič 

Kaj lahko naredimo? 

• Lahko pridemo v cerkev ob uri, ko bi v normalnih razmerah bila 
sveta maša. Takrat župnik vodi kratek obred na koncu katerega 
lahko prejmete sveto obhajilo. 

• Če bi kdaj bilo več kot trenutno dovoljeno število ljudi, bo 
župnik poslednje prosil naj nekoliko počakajo, da prva skupina 
odide iz cerkve, nato bo sprejel ostale. 

• V naši cerkvi je prostora dovolj, zato se ni treba bati, da bi se 
okužili zaradi bližine ljudi. 

• V teh dneh ob prazniku Vseh svetih vabljeni, da opravite sveto 
spoved, prejmete sveto obhajilo, darujete za svete maše za 
pokojne, opravite dobro delo in prejmete odpustek. 

• Ste zbrano pri sveti maši po tv, radiu ali na spletu. 

• Ker ni nedeljskih sv. maš lahko svoje darove prinesete kadar-
koli pridete v cerkev. Še posebej vas vabimo, da darujete za 
misijone, saj se je prepoved maš z ljudstvom začela ravno ob 
misijonski nedelji. Če želite, lahko pripravite kuverto na kateri 
napišete koliko darujete za kateri namen: za misijone_______, 
za župnijo________, za Karitas ________, drugo _______. Če 
ne morete priti v cerkev in oddati svoj dar, lahko pokličete 
župnika, da se dogovorite za primeren način. 

• Za obisk bolnih in ostarelih na dom sporočite župniku, ki bo 
primerno zaščiten lahko duhovno oskrbel preizkušane brate in 
sestre. Prosim sporočite tudi glede drugih oblik stisk ljudi. 

• SPODAJ: Spomin na prejšnja leta, ko smo lahko v tem času 
brez skrbi romali. Upamo, da bo prihodnje leto spet tako. 


