
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

V petek, 22. novembra, bo god 

sv. Cecilije. Zvečer ob 18. uri, bo 

sv. maša za žive in pokojne cer-

kvene pevce. Ob prazniku, vsem 

pevcem in organistkam in vsem, ki 

v cerkvi radi prepevate, iskreno 

čestitamo. 

 

 

Advent se začne v nedeljo, 1. decem-

bra. Po maši ob 10. uri, bo otroke obis-

kal in obdaril sv. MIKLAVŽ. 

Zahvaljujemo se vam za darove na 
misijonsko     nedeljo. Zbrali smo 

811€. Hvala za vaš dar! 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V večnost so odšli: 

Roza Bračič—77, Kardeljeva 57, Alojzija Šnuderl—95, 

Groharjeva 5, Adolf Mlakar—68, Wattova 8. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: župnik, Franček Bertolini 
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sicer pa se tovrstnim mislim 
raje izogibamo. V nas tli hrepe-
nenje po trajanju, nihče si ne 
želi, da bi se vse skupaj konča-
lo na pokopališču, hkrati pa se 
le malo sprašujemo o »onkraj«. 
Morda je eden izmed razlogov 
za našo zagledanost v tosve-
tnost ta, da premalokrat prislu-
hnemo (in premalo verjame-
mo?) veseli novici o tem, kaj je 
»Bog pripravil tistim, ki ga lju-
bijo«, o življenju, v katerem bo 
Bog »zbrisal vsako solzo z naših 
oči«, v katerem ne bo več vojn, 
aidsa, ločitev, genocidov, raka, 
mučenih in izkoriščanih otrok 
pa tudi ne najbolj oddaljenega 
spomina na vse to. V katerem 
se bo vse tisto resnično, lepo in 
dobro, kar smo kakor v semenu 
doživeli na tem svetu, bujno 
razraslo na neznansko potenco 

in doživelo izpolnitev. M.P. 

Od tega, kako bomo preživeli to 
življenje, bo odvisna vsa naša 
prihodnost. Ne le trenutek, 
nekaj dni, marveč večnost. V 
primerjav z njo je to življenje 
le kratka priprava, generalka 
pred predstavo, ki bo trajala 
vso večnost. Zato se zdi nenava-

dno, da se s tistim bistvenim, 
kar še pride, niti ne ukvarjamo 
dosti. Zazrti smo v sedanji tre-
nutek, v tisoče skrbi in težav, 
vsakdanjih nalog in vprašanj, pa 
tudi v kratkotrajne radosti in 
užitke. Prepričanje, da nas čaka 
življenje po življenju, je iz naše 
zavesti tako rekoč izrinjeno; 
morda se ob smrti bližnjih in 
prijateljev za krajši čas zamisli-
mo nad tem, kaj bo po smrti, 

Delitev hrane Karitas bo 

v soboto, 9. novembra, od 

9.30 do 11.30  pri cerkvi. 



3. novembra, zahvalna nedelja 
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le 
za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge 
darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. 
Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. 
Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, 
stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medse-
bojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale 
za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za 

vse, kar nam je podarjeno.  

17.– 23. novembra, teden zaporov 
Pred nami je teden zaporov, ki se po vsem svetu vsako leto obha-
ja v okviru katoliške Cerkve, pa tudi v okviru drugih krščanskih 
cerkva in skupnosti. Namen tedna je, da bi se kristjani zavedali 
potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zapo-

slenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 

Molitev za teden zaporov  
Gospod, ti vsem ponujaš svo-
bodo. Molimo za vse, ki so v 
zaporih. Zlomi vse okove 
strahu in osamljenosti. Z lju-
beznijo spodbujaj zaprte in 
njihove družine, prijatelje, 
zaporsko osebje in tiste, ki 
jim ni vseeno zanje. Ozdrav-
ljaj vse, ki so jih prizadela 
dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, 
da odpuščamo drug drugemu in delujemo pravično, da ljubimo 
usmiljenje in skupaj z Jezusom hodimo ponižno v njegovi moči in 

z njegovim Duhom danes in vsak dan znova. Amen. 

Nikodemovi večeri 
bodo letos od ponedeljka, 18. do četrtka, 21. novembra. Skupni 

naslov večerov je: Blagor čistim v srcu. Večeri bodo kot vedno v 

Slomškovi dvorani ob 19.30. 

24.11-1.12. teden Karitas. 
Slovenska karitas skupaj z RTV 
Slovenija prireja 23. tradicional-
ni dobrodelni koncert KLIC  
DOBROTE, ki bo v sredo, 27. 
novembra, ob 20.05 v Dvorani 
Golovec v Celju. Koncert bodo 
prenašali  TV Slovenija, Radio 
Slovenija I. program in Radio 

Ognjišče. 

Prireditev v dvorano vsako leto 
privabi številne obiskovalce, ki 
pomagajo Karitas zbrati nujno 
potrebna sredstva za lajšanje 
stisk najrevnejših družin po vsej 
Sloveniji. Številni nastopajoči 
glasbeniki, pevci, zbori, plesalci 
in drugi umetniki bodo tudi letos s svojim nastopom nagovorili 
slovensko javnost. Trkali bodo na dobroto src in pozivali k pomoči 

družinam v stiski. 

V času koncerta se lahko gledalci ob neposrednem televizijskem 
in radijskem prenosu s telefonskim darovanjem sredstev aktivno 
vključijo v akcijo. V letu 2012 se je v času koncerta za družine v 
stiski zbralo 168.000 EUR, v letu 2011 pa 131.000 EUR. Z zbranimi 
sredstvi na koncertu in v spremljajočih akcijah Klica dobrote 
pomoč vsako leto prejme preko več kot 20.000 družin po vsej 

Sloveniji. 

»Verjamem vate« je geslo, ki nas bo spremljalo med dobrodel-
nim koncertom in v Tednu Karitas. In mi verjamemo v dobrodel-
nost ljudi in v družine, ki bodo prejele zbrana sredstva. V letu 
aktivnega državljanstva prostovoljci in vsi državljani skupaj gra-
dimo našo prihodnost, skupaj si pomagamo, skupaj iščemo naj-

boljše v nas in drugih. 


