
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 Od torka, 1. oktobra bodo večerne sv. maše ob 18. uri. 

 Vsak petek, eno uro pred mašo je v cerkvi češčenje 

Najsvetejšega. Po maši ima molitvena skupina duhov-

no srečanje v učilnici. Lepo vabljeni! 

  Vsi sveti, 1. novembra, sv. maše ob 8., 10. in 18. uri. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Jan Čečelič, Cesta zmage, Larisa Selinšek, Betnavska 

ul., Matic in Jaka Vinder, Radvanjska c. 

Poročili so se: 

Gerlič Goran, Babnikova ul. in Vinovrški Mateja Kardel-

jeva c. ter Andrej Pust in Tihana Vlahović, Jezdarska ul. 

V večnost so odšli: 

Stanislav Banič-76, Maistrova 4, Boris Tišler-58, Ul. 

Jelenčevih 85, Anton Šalamun-81, C. Prol. Brig. 62, 

Frančiška Lasbaher-97, Pivkova 5, Ivan Petan-70, C. 

zmage 95, Ivan Zimet-81, Goriška 1b, Breda Termot-43, 

Regentova 18, Bojana Gregorčič-90, Radvanjska c. 61, 

Edvard Jelen-66, Borštnikova 65, Marija Kruljac-71, Fra-

na Kovačiča 3, Joško Cepec-60, Celjska 14.  

Župnijski dom: Radvanjska 19, tel.: 02 320 24 66, 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: župnik, Franček Bertolini 

SVETO REŠNJE TELO 
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Novejši, svetli del rožnega 
venca obsega te vzklike:  
1. ki nam daj duha pokorščine. 
2. ki nam daj srečo uboštva. 
3. ki nam podeli milost čistosti. 
Slava Očetu. Očenaš. Desetkrat 
Zdrava Marija. Slava Očetu, s 
skrivnostmi: 
1. Ki je bil krščen v reki Jordan. 
2. Ki je v Kani Galilejski naredil 
prvi čudež. 
3. Ki je oznanjal božje kraljestvo. 
4. Ki je na gori razodel svoje veli-
častvo. 
5. Ki je postavil sveto evharistijo. 

V nedeljo, 6. oktobra, 
romamo na Ptujsko Goro. 
Odhod bo ob 13.30 izpred 
naše cerkve. Povratek 
okrog 19. ure. Prispevek za 
avtobus je 5€. Prijavite se 

v zakristiji. 

V oktobru vabimo k molitvi 
rožnega venca po družinah in 
pred vsako sv. mašo.  

Molitev rožnega venca se je 
razvila kot nadomestilo za 
molitev 150 psalmov iz Svete-
ga pisma. Izoblikovala se je 
ob koncu 16. stoletja in je 
obsegala 3 dele po 50 Zdra-
vamarij. Ta oblika je ostala 
nespremenjena do konca 20. 
stoletja, ko je papežJanez 
Pavel II. dodal še četrti - svetli 
del.  Vsi štirje deli rožnega 
venca imajo isto strukturo. 
Vsak del se začne z molitvijo 
Verujem sledi Očenaš, tri 
Zdravamarije s prošnjami in 
Slava Oečetu. V nadaljevanju 
sledi pet desetk: vsaka deset-
ka se začne z Očenašem, 
sledi deset Zdravamarij s pre-
mišljevanjem ene od skrivno-
sti in nato Slava Očetu. Posa-
mezni del rožnega venca se 
konča z zaključno molitvijo: O 
Jezus, odpusti nam naše gre-
he, obvaruj nas peklenskega 
ognja in privedi nas v večno 
življenje. 



Keszthely, Tihany, Veszprem, 21. septembra 
Letošnje jesensko romanje nas je 
popeljalo do Balatonskega jezera 
na Madžarskem. Pod vodstvom g. 
Žerdina smo začutili septembrski 
utrip turističnih krajev pri naših 
sosedih. S sosednjo župnijo Sv. Kri-
ža,  pod vodstvom Tončka Majca 
smo napolnili tri avtobuse. Hvala 
vsem romarjem za potrpežljivost 

in da smo lahko skupaj molili zase in za vse svoje. 
 

Za potrebe Karitas iščemo sobno pohištvo. Naslednjo deli-
tev hrane in oblačil bomo imeli v soboto, 12. oktobra, od 
9.30 do 11.30. Kdor ima kaj primernega za ozimnico 
Karitas, nam lahko do takrat pred ali po maši prinese v 
zakristijo. Hvala vsem, ki ste v zadnjih mesecih darovali 
obleke, krožnike, kozarce, ponve, pekače, pomivalni 

stroj, peči ipd. 

Zavod A.M.Slomška vabi na medgeneracijski festival, ki 

bo v soboto 12. oktobra od 9. ure 

dalje v prostorih na Vrbanski 30. V 

zakristiji zbiramo prijave za tiste, 

ki nimajo prevoza in bi se srečanja 

radi udeležili. Odhod bo izpred 

cerkve ob 8.45.  

Galerija Ars Sacra vabi na pred-
stavitev knjige Maksimiljana Frasa, 
Mariborski župan Alojzij Juvan in 
njegov čas, ki bo v pon., 7. okt., 

ob 18. uri, v galeriji Ars Sacra.  

www.neplodnasva.si 
NAJINA DRUGAČNA POT je zakonska skupina, namenjena neplodnim 
parom. Vodita jo zakonca Marija in Jože Stritar, ki imata izkušnjo 
neplodnosti ter duhovnik in moralni teolog, pater Tadej Streho-
vec.  Temeljni cilj skupine je pomagati parom, ki nosijo križ telesne 
neplodnosti, da ta križ požlahtnijo. To pomeni, da najdejo svoje 
mesto v Cerkvi in družbi in da odkrijejo svoje posebno poslanstvo, ki 

ga imajo ob vsem, kar prinaša zakon brez otrok. 

Uvajanje v meditacijo 
Kako poslušati Boga, če pa je v glavi nešteto misli, želja, 
domišljijskih podob, spominov? Kako umolkniti ne samo 
telesno, temveč tudi duševno? Kako torej sploh začeti pos-
lušati in priti do notranjega miru? Pridite na uvajanje v 
meditacijo. Skupaj bomo prehodili nekaj poti do globin 
srca. Skupaj je lažje potovati. Srečali se bomo 4 nedelje v 
oktobru, od 19. do 20. ure, v naši cerkvi (6.-13.-20.-27. 

oktobra). Lepo vabljeni! 

Teden za življenje, 6.-13. oktober 
Ponedeljek, 7. oktober: 19.30: Maribor, Center Sinaj, srečanje za 
študente: »Zakaj ne umetna oploditev in kakšna je rešitev? Pre-
ventiva neplodnosti« Vodita s. Urška Šivic, specializantka pediatrije, 

s. Simona Kovačec, specializantka družinske medicine 

Torek, 8. oktober: 18.00: Ruše (župnija Marijinega imena)  
Srečanje za dijake: »Preden sem te upodobil v materinem telesu, 

sem te poznal« s. Urška Šivic in s. Simona Kovačec . 

Zahvala 
Hvala podjetju Plinko Kostanjevec, Pajkova ulica 21, za 
inštalaterska in vzdrževalna dela letos in pretekla leta, s 
katerimi nam pomaga, da je v prostorih naše župnije toplo 
in da lahko nemoteno izvršujemo svoje poslanstvo, ki gradi 

skupnost Cerkve in prinaša Jezusa tistim, ki ga ne poznajo. 


