
JULIJ—AVGUST 

 V petek, 15. avgusta, zapovedan praznik Marijinega vne-

bovzetja. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 19.00 uri. 

 Na koncu poletja, od srede 27. do petka, 29. avgusta 

bomo pri nas spet imeli oratorij. To so dnevi raznoraznih 

dejavnosti za otroke na župniji. Oratorij se bo začel ob 

10.00 in zaključil ob 16.00. Začeli bomo z dviganjem zas-

tave, s himno, molitvijo, zgodbo in katehezo. Nato bodo 

delavnice. Otroci naj imajo s sabo malico. Po malici je 

popoldanska igra. Ob lepem vremenu bomo en dan šli na 

kopanje. 

 Zahvaljujemo se vam za vse darove za Karitas. Hvala za 

obleke, hrano, pribor, posteljnino, pohištvo in druge stvari, 

ki ste jih prinesli v zadnjem letu. Trenutno potrebujemo 

omaro za obleke in prenosni računalnik, star do 7 let. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo je s krstom bila sprejeta: 

Anika Polajnar Lenarčič, Jezdarska 4. 

V večnost so odšli: 

Jurij Belšak (79) Betnavska 69, Jožef Sternad (75) Šarho-

va ulica 6, Anton Kostanjevec (66)Cesta zmage 15. 

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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Seveda—kot za vse, kar je kaj 
vredno—je za to, da bi zgradili 
nov svet, v katerem bodo vsi lju-
dje in narodi živeli v medseboj-
nem spoštovanju in pravičnem 
sodelovanju, potrebno dosti tru-
da in časa. Dolga tisočletja so 
potekla preden je bilo odpravlje-
no suženjstvo. Linus Pauling je 
ob prejemu Nobelove nagrade za 
mir dejal: »Svet je zdaj začel 
svojo preobrazbo iz prvobitne 
zgodovinske dobe, ko so spore 
reševali z vojno, v dobo zrelosti, 
v kateri bodo vojne odpravljene 
in bo nastopil svetovni red«. 

Vendar 
brez Boga 
ne bo šlo. 
Človek je 
ustvarjen 
za Neskon-
čno, za 

Absolutno, za Boga in brez njega 
ne more biti srečen. Samo tran-
scendenca daje človeškemu ži-
vljenju smisel in zagon. Psiholog 
Carl Jung, ki je zdravil na stotine 
bolnikov iz raznih dežel, je izja-
vil: Med vsemi svojimi pacienti v 
drugi polovici življenja, to je 
starimi več kot 35 let, ni bilo 

nobenega, čigar problem bi ne 
bil v bistvu, najti duhovni 
pogled na življenje. Lahko 
rečem, da je vsakdo izmed 
njih zbolel zato, ker je izgubil 

vero, in nihče, ki je ni spet 
pridobil, ni bil resnično ozdra-
vljen.  Naše upanje v novi svet 
je trdno, kajti Jezus je dal 
svoje življenje zato, da bi raz-
kropljene Božje otroke zbral v 

eno. (Bibijana Čujec) 

In že naš Prešeren je zapel:  

Žive naj vsi narodi, 

ki hrepene dočakat dan, 

da koder sonce hodi, 

prepir iz sveta bo pregnan, 

da rojak prost bo vsak 

ne vrag le sosed bo mejak. 

 

MAŠA ZA DOMOVINO BO V  

SREDO, 25. JUNIJA, OB 19h. 



PRVO  

SVETO 

OBHAJILO 

25. MAJA 

 

Celodnevno češčenje, 17. junija 
Ob 8.00 sveta maša 

Po maši izpostavitev Najsvetejšega 

Od 12.00 do 15.00 bo cerkev zaprta 

Ob 15.00 molitveno občestvo 

Ob 17.00 ŽPS in zbor 

Ob 18.00 prvoobhajanci in družine 

Ob 19.00 sv. maša 

ČETRTEK, 19. JUNIJA, 

SVETO REŠNJE TELO 

Na naš župnijski praznik 

bosta kot vsako leto sveti 

maši ob 8h in ob 19. uri. Pri 

večerni maši bomo imeli 

telovsko procesijo pri kateri bodo sodelovali prvoobha-

janci. Sveto mašo bo vodil vojaški kurat, Matej Jakopič. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Festival družin je čudovit 

družinski dogodek, ki dejan-

sko nudi tudi vsebino, ki te 

hrani in da družini novega 

zagona. Od 27. do 29. junija 

na Otočcu. Več na: 

www.iskreni.net 

SVETI PETER IN PAVEL, sobota, 29. junija 

Vsako leto s posebnim veseljem pričakujemo 29. junij, dan ma-

šniških posvečenj, ko se Bogu zahvaljujemo za dar novih duhovni-

kov. Letos v naši nadškofiji na praznik sv. Petra in Pavla spet ne 

bo mašniškega posvečenja, zato vas vabimo h goreči molitvi za 

nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost vseh poklica-

nih. Od 20. do 27. junija se lahko pridružite osemdnevni molitvi 

družin za duhovne poklice. Ta povezava je duhovna, tako da vsak 

sam moli. Drugo povabilo pa je, da se vsaj za nekaj časa pridruži-

te 24 urni molitvi pred izpostavljenim Najsvetejšim v Slomškovi 

stolnici. Začetek bo na slovesni praznik Srca Jezusovega, v petek 

27. junija, ob 18.30. Pri 24 urni molitvi bodo sodelovali mladi, 

molitvene skupine iz različnih župnij, duhovniki, redovniki in 

redovnice, člani gibanj in družine. _ 

ORATORIJ PRI SALEZIJANCIH 

Kot vsako leto bo tudi letos 

na začetku julija v sosednji 

župniji Don Boska oratorij za 

otroke. Več informacij naj-

dete na spletu  pod: Don  

Bosko Maribor. Program se 

bo vsak dan začel ob 9. uri, 

od ponedeljka, 30. junija, do 

petka, 11. julija. 


