
 V soboto, 17. maja, vabljeni v Malečnik, pri osnovni 

šoli, kjer bo okrog 11. ure, ekipa slovenskih duho-

vnikov igrala proti ekipi znanih Slovencev. 

 V nedeljo, 18. maja, po večerni maši, bomo imeli 

sejo ŽPS. Člani lepo vabljeni! 

 V soboto, 31. maja, pri večerni sv. maši ob 19. uri 

bo slovesni zaključek šmarnic s petimi litanijami. 

 V nedeljo, 8. junija, na binkošti, bomo pri obeh 

jutranjih mašah imeli bolniško maziljenje za bolne 

in ostarele.  

V krščansko občestvo so bili sprejeti: Eva Roškar, 

Engelsova ul. 52, Filip Gerlič, Babnikova ul. 10b, Taja-

Marija Mori-Planinc, Lenart. 

V večnost so odšli: Marjeta Tanšek (83) Dalmatinska 40, 

Peter Polajnar (55) Kamniška 50, Vida Šturm (90) Goriš-

ka 17a, Drago Knuplež (63) F. Kovačiča 5, Vladimir Iršič 

(89) Beograjska 10, Majda Podgrajšek (56) Guličeva 5. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
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Živa občestva - pot duhovnih 
poklicev je letošnje geslo ted-
na molitve za duhovne poklice, 
ki ga  v Cerkvi na slovenskem 
obhajamo od 4. do 11. maja. 
Višek molitvenega slavja bo v 
nedeljo, 11. maja, ko se bomo 
pridružili svetovnemu molitve-
nemu dnevu za duhovne pokli-
ce, že 51. po vrsti. Zanj je 
papež Frančišek napisal poseb-
no poslanico. V molitvenem 
tednu bomo osrednjo pozornost 
namenili živim (župnijskim) 
občestvom. Župnija je glede na 
svoje poslanstvo najodličnejši 
kraj, kjer se oznanja evangelij 
krščanske poklicanosti in še 
posebej, kjer je navzoč ideal 
službenega duhovništva. Je tudi 
rodoviten kraj, kjer se poklici 
razvijajo, rastejo in »zbirajo 
božjo družino kot enodušno 
bratsko skupnost in jo po Kris-
tusu v Svetem Duhu vodijo« ter 
živijo življenje, ki so ga živeli 
prvi kristjani. V župniji je vidna 
raznolikost duhovnih poklicev, 
v njej se zelo jasno pokaže pot-
reba po duhovnikih. Župnijsko 
občestvo je nenadomestljiv 
prostor človeškega in duhovne-

ga oblikovanja poklicanih.    

Obenem je to prostor, kjer se 
mladi srečujejo s konkretnimi 
pričevalci - mlade najbolj 
prepričajo srečni duhovniki, 
redovniki in redovnice, srečni 
kateheti in starši, ki svojo 
poklicanost radostno in polno 
živijo. Kateheti in animatorji 
župnijske pastorale, ki celovi-
to razlagajo krščansko sporo-
čilo, lahko odkrivajo in korist-
no povezujejo katehetske 
teme s predstavljanjem duho-
vnih poklicev, še posebej 

duhovniškega.  



PRAZNOVANJE OBLETNIC POROKE, 4. MAJA 

Na začetku tedna molitve za duhovne poklice, smo praznovali 
obletnice poroke. Skupnemu praznovanju se je pridružilo 8 
parov. Bogu smo se zahvalili za skupno pot, ki prav gotovo ni 
bila vedno lahka, a je v njej bilo veliko lepega. Naj zgled izku-
šenih parov opogumi mlade, da se odločijo za skupno življenj-
sko pot, ki ga spremlja Božji blagoslov v zakramentu svetega 
zakona.  

PRVO SVETO OBHAJILO 
V nedeljo, 25. maja, pri sv. maši ob 10. uri, bo 8 otrok iz 
3. razreda prejelo Jezusa v svoja srca. Tristan Dasko, Zala 
Ferk, Matevž Fišer, Lana koren, Luka Koroševič, Mark 
Tominc, Ana Vinovrški in Marina Zečević so se v treh letih 
verouka, ki so ga začeli pri katehistinji Ljubici Muršič in 
nadaljevali pri župniku, najprej pripravili na zakrament 
svete spovedi, ki so ga prvič imeli na pepelnično sredo. 
Čez par tednov pa se bodo prvič srečali z Jezusom v podo-
bi kruha, Jezus, ki se nam na tako preprost način daruje 
in nam tako pove, da je tu za nas. 

ROMANJE NA GORENJSKO, sobota , 17. junija 

Letos se bomo na romanje podali v osrednje slovensko Mari-
jino romarsko svetišče na Brezjah. Odhod bo v soboto, 7. 
junija, ob 6.30, izpred naše cerkve. Ob 10. uri, se bomo 
udeležili skupne romarske svete maše. Po maši bomo imeli 
kosilo v restavraciji Krek. Po kosilu se bomo vozili po poti 
kulturne dediščine Žirovnica. Peljali se bomo mimo rojstne 
hiše Franceta Prešerna in nadškofa Vovka, Čopa, Finžgarja 
in Jalna ter mimo Janševega čebelnjaka. Peljali se bomo po 
panoramski poti do Tržiča. Tam bomo obiskali mlado župnijo 
sv. Marije Goretti. Na poti proti Mariboru se bomo ustavili v 
Šmartnem v Tuhinjski dolini, kjer bomo zmolili večernice in 
se veselo družili v bratskem vzdušju.  Vrnili se bomo okrog 
21. ure. Prijave 
zbiramo v 
zakristiji. Pris-
pevek za vož-
njo in kosilo 
(brez pijače) je 

25 €. 

KOMU JE NAMENJEN ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA? 
Zakrament bolniškega maziljenja lahko prejme vsak vernik, ki je 
v zdravstveno kritični situaciji. Bolniško maziljenje lahko v svo-
jem življenju prejmemo večkrat. Tako je smiselno, da tudi mladi 
ljudje prosijo za ta zakrament, ko jih na primer čaka težka ope-
racija. Mnogi kristjani v takšnih trenutkih povežejo bolniško 
maziljenje s spovedjo; če bi prišlo do tega, da bi umrli, hočejo 
stopiti pred Boga s čisto vestjo. Mnogi bolniki se bojijo tega 
zakramenta in odlašajo do konca, ker mislijo, da je to nekakšna 
smrtna obsodba. Ravno nasprotno je res: bolniško maziljenje je 
nekakšno življenjsko zavarovanje. Kdor kot kristjan spremlja bol-
nika, naj mu odvzame vsak napačen strah. Večina težko ogrože-
nih intuitivno sluti, da v tistem trenutku zanje ni nič pomembnej-
šega, kot da se takoj in brezpogojno oprimejo tistega, ki je pre-

magal smrt in je življenje sámo: Jezusa, Odrešenika. (Youcat) 


