
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Prag večnosti so prestopili: 
Jožefa Vilčnik (90), Štrekljeva ul.; Stanislava 

Kovačič (86) Frankolovska ul.; Vincenc Čonč (82) 

Rapočeva ul. ; Marija Horvat (89), Betnavska c.; 

Barbara Lešnik (71) C. zmage;  

BOŽIČ 2019—JANUAR 2020 

 V krščansko občestvo so bili sprejeti:  

Leon Numanagić, Koseskega ul., David Ros, Ul. Heroja 

Spasiča, Uroš Belšak, Žolgarjeva ul., Zala Čuček, Fram-

ska ul.; Tia Preradović-Josipović, Graz, David Miško, Delavska. 

Sveti večer: 20.30 božičnica;  

21.00 družinska polnočnica, 24.00 polnočnica. 

Božič: 8.00, 10.00, 18.00, svete maše. 

Štefanovo: 18.00, maša za domovino, po maši koncert. 

Torek, 31. decembra: 18.00, zahvalna sveta maša. 

Sreda, 1. januar: 10.00 in 18.00, sveti maši. 

Praznik Gospodovega razglašenja, sveti trije kralji, po– 

nedeljek, 6. januarja, 18.00, sveta maša. 

SREČANJE ZA BRALCE BOŽJE BESEDE 

V soboto, 10. januarja, od 9.00 do 13.00 bo med nami Dr. 
Julka Nežič, ki nam bo s svojim znanjem in izkušnjami na 
področja liturgike pomagala poglobiti našo pripravljenost 

za branje Božje besede v cerkvi.  

 

                   

Božič  2019 

IZ APOSTOLSKEGA PISMA PAPEŽA  
FRANČIŠKA, ČUDOVITO ZNAMENJE. 
 
Čudovito znamenje jaslic, ki je krščanskemu 
ljudstvu tako drago, vedno vzbuja strmenje in začudenje. Predstavljanje 
Jezusovega rojstva je enako oznanjevanju skrivnosti učlovečenja Božje-
ga sina s preprostostjo in veseljem. Jaslice so namreč kot živi evangelij, 
ki teče iz strani Svetega pisma. Medtem ko zremo božični prizor smo 
povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti 
Njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka. In odkrijemo, da 
nas On tako ljubi, da se je združil z nami, da bi se mogli tudi mi združiti 
z Njim. 
S tem pismom želim podpreti lepo izročilo v naših družinah, ki v dnevih 
pred božičem pripravljajo jaslice. Kakor tudi običaj, da jih pripravijo na 
delovnih mestih, v šolah, bolnišnicah, v zaporih, na trgih… V resnici gre 
za ustvarjalno domišljijo, ki uporabi zelo različne snovi, da bi oživila maj-
hne mojstrovine lepote. … 
Izvor jaslic srečamo v nekaterih evangeljskih podrobnostih o Jezusovem 
rojstvu v Betlehemu. Evangelist Luka preprosto pove, da je Marija 
»rodila sina prvorojenca, ga povila v plenice in ga položila v jasli, ker 
zanju v prenočišču ni bilo prostora. … 
Ko je Božji sin prišel na svet, je prostor našel tam, 
kjer živali jedo. Seno je postalo prvo ležišče Njega, ki 
se bo razodel kot »kruh, ki je prišel iz nebes« . Sim-
bolika, ki jo je doumel že sv. Avguštin skupaj z drugi-
mi cerkvenimi očeti je zapisal: »Položen v jasli je pos-
tal naša hrana«. V resnici jaslice vsebujejo različne 
skrivnosti Jezusovega življenja in nam jih približajo, 
da jih začutimo v svojem vsakdanjem življenju.  

http://www.svetoresnjetelo.si


                    1. ADVENTNA NEDELJA 

                    2. ADVENTNA NEDELJA 

                    3. ADVENTNA NEDELJA 

Obiskal nas je sveti Miklavž, ki je tako pozdravil otroke: Dragi 

otroci, jaz sem tisti skrivnostni nočni 

sprehajalec iz mesta Mire, o katerem 

je govorila igrica. Prišel sem k vam, 

ker vem, da imate dobro srce. Kajti 

povsod, kjer vladata dobrota in lju-

bezen, tam je tudi sveti Miklavž.  

V tednu Karitas smo zbrali 745€. 

Hvala za vaše darove. 

Skavti so pripravili in ponujali 

adventne vence.   

Po maši smo se pred cerkvijo druži-

li ob čaju in pecivu.  

Pri dopoldanski sveti maši  so 
sodelovali otroci iz 3. in 4. 
razreda. Zvečer pa je bilo 
spokorno bogoslužje. Vabilo 
nas je naj premislimo o svoji 
veri: Pred nami je božič, pra-
znik rojstva Božjega Sina 
Jezusa Kristusa. Da to ne bo 
le lep običaj ali družinski pra-

znik, kakor zadnje čase radi poudarjamo, ampak tudi dan 
srečanja z Bogom v globini srca, vas vabim, da v nocojš-
njem srečanju skupaj razmislimo: ali je vera v Boga še vre-

                    4. ADVENTNA NEDELJA 

Na 3. adventno nedeljo je Luč Miru iz Betle-

hema iz Dunaja prišla v Slovenijo. Tako so jo 

različne skupine skavtov iz naše škofije 

popoldne prejeli iz nadškofovih rok v stolni-

ci.  Poslanica miru , ki jo dobite ob sveči nas 

vabi, da se naj ne bojimo delati dobro in pri-

našati mir.  

K nam jo bodo prinesli skavti iz naše župnije, 

ki spadajo v skupino desnega dela Drave 

imenovano Majstrov steg, Maribor 2. Redno 

se srečujejo v prostorih župnije na Teznem. 

dnota v mojem življenju, še živim kot kristjan po veri, ali 
pa sem pod vplivom okolja tudi sam klonil, postal mla-
čen, versko brezbrižen. V mislih imejmo tole: Četudi je 
Dete tisočkrat rojeno, če ni rojeno v tebi, je vse izgublje-
no. 
Kje so vzroki mojih verskih dvomov, moje  mlačnosti, 
brezbrižnosti ali celo nevere? So to slabi zgledi kristjanov, 
med katere se nočem prištevati in sem se zato nekoliko 
oddaljil?  
So to slabosti Cerkve skozi zgodovino in danes? Grabežlji-
vost, spolni škandali, oblastiželjnost? Sem pozabil, da ima 
Cerkev dva obraza:  Božjega in človeškega?  Da je njena 
človeška podoba zaznamovana z grehom? Da njeno podo-
bo kazim z grehi tudi sam?  
Trdna vera človeku daje upanje. Uči nas, da je Bog vedno 
z nami in nam stoji ob strani. Je moja vera tako trdna, da 
se moje upanje ne zamaje? Ali kljub mlačni veri verujem, 
da mi je Bog blizu tudi v težkih trenutkih življenja in mi 
je pripravljen pomagati, če ga le prosim?  


