
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, bo v 

nedeljo, 8. decembra. 

 Kaj pa če je vse res? Kateheze za mlade, z molitvijo, pe-

smijo, pogovorom in druženjem, v Don Boskovem centru 

pri Qlandiji, v petek, 13. decembra, ob 19.30. 

 Adventno spokorno bogoslužje bo v soboto, 21. in nede-

ljo 22. decembra, pri večerni maši ob 18. uri. 

 Sveti večer, torek, 24.12., maši ob 21. in ob 24. uri. 

 Božič, sreda, 25. 12., maše ob 8., 10. in 18. uri. 

 Štefanovo, četrtek, 26.12, ob 18. uri maša za domovino. 

 Silvestrovo, torek, 31.12. ob 18. uri zahvalno bogoslužje. 

 Novo leto, sreda, 1. 1., sveti maši ob 10. in 18. uri. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V večnost so odšli: 

Emil Golob (71) Maistrova 15, Alojz Krejač (86) Ferkova 

18, Maksimilijan Sluga (64) Regentova 12, Karl Bračko 

(69) Regentova . 

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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Ob božiču in novem letu, se 
duhovnika Franček Bertoli-
ni in Anton Žerdin zahval-
jujeva za vso pomoč in želi-
va blagoslovljene praznike. 
Hvala vsem, ki sodelujete 
pri bogoslužju z branjem, z 
ministriranjem, s pesmijo, s 

krašenjem, s čiščenjem itd. 

Hvala vsem, ki ste pomagali 
pri raznoraznih popravilih in 
pri urejanju okolja. Hvala 
vsem, ki se kot kristjani 
trudite slediti Jezusu, ga 
nosite v svojem srcu in 

molite za vse ljudi v župniji. 

 V zimski hlad meseca decem
-bra, ko so dnevi najkrajši in 
noči najdaljše, krščanstvo pri
-naša luč in toploto s svojim 
pričakovanjem Odrešenikove-
ga rojstva, njegovega pri-
hoda na svet. 

Obdobje od zadnjih dni no-
vembra do 25. decembra se 
imenuje advent po latinski 
besedi »adventus«, kar po-
meni prihod. 

Advent je čas notranje 
(duhovne) in zunanje pripra-
ve na  Božič. 

Skozi ves advent poslušamo 
svetopisemske odlomke, ki so 
polni podob priprave. Hribi in 
griči se bodo ponižali, doline 
pa se bodo dvignile; kar je 
vijugasto, bo ravno; veličast-
na vrata in starodavni vhodi 
se bodo odprli – da bo lahko 
vstopil Kralj slave. Vsi grehi 
bodo izbrisani, da bodo ljud-

je pripravlje-
ni zanj, ki jih 
bo krstil s 
Svetim 

Duhom. 



ADVENTNA NEDELJA Hvala za vaše darove za Karitas. 1/3 
bo namenjena za delo župnijske Karitas, 2/3 pa za škofijsko 
Karitas (Humanitarno skladišče, Materinski dom, Ljudska 
kuhinja Betlehem, zdravniška in zobozdravstvena ambulan-
ta). Na razpolago so adventni venci, ki so jih pripravili skav-

ti za podporo njihovemu delu z mladimi. 

MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU V DRUŽINI 

Bog, naš Oče, slavimo te, molimo 
te, in poveličujemo. Zahvaljujemo 
se ti za ta adventni čas, ki nam ga 
poklanjaš, da se z veselim in odpr-
tim srcem pripravimo na praznik 
rojstva, tvojega Sina, našega Odre-
šenika. Polni zaupanja te prosimo, 
naj nas ta adventni venec povezuje med seboj in s teboj, da 

bomo rastli v veri, upanju in ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. 

ZORNICE 

Nekdaj je duhovna priprava poleg posta in drugih spokornih 
vaj obsegala tudi obiskovanje adventnih jutranjih maš, ki so 
jim pravili zornice, svitanice, svitnice, jutranjice, ponekod 
celo »zlate« maše. Navada je bila, da je k zornicam šel vsaj 
en član družine iz vsake hiše. Prvi dve decembrski sredi 

bomo po jutranji maši imeli skupni zajtrk v učilnici. 

SVETNICI 

Na god sv. Lucije (13. december), ponekod pa že na god sv. 
Barbare (4. december), posejemo v plitke posode žito, 
predvsem pšenico, ki do Božiča ozeleni in jo lahko postavi-

mo v jaslice. Sredi zime ima zelenje poseben čar. 

Za obe svetnici je prepoznavna njuna ljubezen do Jezusa – 
obe sta mu namreč popolnoma posvetili svoji življenji. Rav-
no zaradi svoje neomajne ljubezni nista popuščali drugače 

mislečim in  sta bili izpostavljeni mnogim mučenjem. 

DOBRODELNI KONCERT  

V četrtek, 26. decembra, bo 
po večerni maši (okr. 18.30) 
pevski zbor Slava Klavora 
imel dobrodelni koncert v 

naši cerkvi. VSTOP PROST! 

DOMAČE JASLICE  

Tudi letos bomo nagradili najlepše domače jaslice. 
Ogled bo v soboto, 4. januarja. Nagrajevanje pa bo v 

nedeljo, 5. januarja, pri maši ob 10. uri.  

OBISK KOLEDNIKOV 

Tudi letos bodo koledniki obiskali našo župnijo in zbirali 
pomoč za misijone. Z zvezdami in pesmijo bodo v nede-

ljo, 5. januarja, obiskali ulice v bližini cerkve. 

ZAHVALA ZA SPONZORSTVO 

Podjetju Ekosen se zahvaljujemo za sponzorstvo IR grel-

cev v prostorih naše župnijske Karitas in učilnic. 

KARITAS 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam posredovali obleke 
(predvsem za otroke), pribor, kozarce, krožnike, kuhinj-
ske pripomočke, belo tehniko, pohištvo in peči. Tudi za 

naprej se toplo priporočamo. 

NEKDO BO MOLIL ZATE 

Pokliči vsak dan med 20. in 22. uro, 031 533 133. Sep-
tembra je Skupnost Emanuel odprla telefonsko linijo na 
katero lahko kdorkoli pokliče zato, da z njim ali zanj 
molimo. Odziv je bil že od začetka neverjeten. Očitno 
je, da ljudje čutijo potrebo po molitvi. Molilec na drugi 

strani telefona je vedno v kapeli pred Najsvetejšim. 


