
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 Revija cerkvenih pevskih zborov bo v nedeljo, 22. 

novembra, ob 15h, v cerkvi na Pobrežju. Lepo vab-

ljeni! 

 Prva adventna nedelja, bo 29. novembra. To je 

nedelja Karitas in priložnost, da podprete to pleme-

nito dejavnost naše župnije s svojimi darovi. Kot obi-

čajno bodo skavti ponujali adventne vence. 

 Ob četrtkih na koncu svete maše, je blagoslov z Naj-

svetejšim. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo je s krstom bil sprejet: 

Patrick Ferk, Meljski hrib 21. 

V večnost so odšli: 

Andreja Zelenik Pevec (29) Log pri Ljubljani, Edmund 

Dvoršak (73) Kettejeva 7, Hilda Ostrš (73) Koresova 6, 

Ivan Masten (76) Ljubljanska 31, Jožef Ozvaldič (86) 

Groharjeva ulica 7, Franc Beranič ( 77) Cesta zmage 92, 

Marijan Potisk (63) Regentova 6, Elizabeta Polič (82) 

Frankolovska 9. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: župnik, Franček—Francesco Bertolini 
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sikdaj gredo prižgat svečko ali 
se odpeljejo v kak znan romar-
ski kraj. Kristjani imamo 
zaklad: Boga, ki nas ima rad, 
vsakogar, brez pogojev. Če smo 
njegovo ljubezen izkusili, toliko 
bolj vemo, kaj nam je bilo 
podarjeno.  In tudi razumemo, 
da druge lahko osiromašimo za 
nekaj velikega, če ne povemo 
naprej, kaj smo prejeli sami. 
Pripravljenost druge voditi k 
Bogu in pustiti, da nas pri tem 
uporabi za svoje orodje, je 
eden izmed preizkusnih kamnov 
naše vere. Svetniki so nam pri 
tem zgled poguma in vztrajno-

sti do konca. MP 

SVETNIK VODI K SVETOSTI 

O stvareh, ki nam tako ali dru-
gače polepšajo življenje, radi 
povemo tudi drugim: v kateri 
trgovini imajo kaj v »akciji«, 
kje je mogoče lepo preživeti 
počitnice, se zabavati ali dobro 
večerjati itd. Veliko bolj pa smo 
previdni pri resnejših stvareh, 
kot je na primer vera. Že za 
kakšno duhovno knjigo, ki nas 
je nagovorila, ne povemo vsako-
mur; tudi na vprašanje, kaj smo 
delali za praznike ali na dopu-
stu, ne odgovorimo vedno, da 
smo bili pri maši ali na duhovnih 
vajah, pa tudi globljih vprašanj: 
ali je Bog, ki mi lahko pomaga, 
ali verjeti, da se s smrtjo vse ne 
konča, kaj imam od tega, da 
hodim v cerkev, ali ima molitev 
kakšen smisel… - z znanci ne 
načenjamo tako hitro.  Pa ven-
dar se tudi s temi temami veči-
na vsaj občasno po tihem ukva-
rja. Nekateri pred drugimi sicer 
kritizirajo Cerkev in kristjane, a 
se zato nič manj ne sprašujejo o 
smislu, o pravilnih odločitvah, o 
tem, ali kdo sliši njihovo moli-
tev… Ko pridejo v težave, mar-



CERKEV NAKLANJA v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za 
duše v vicah, če prejmemo zakrament svete spovedi, pobožno prejme-
mo sveto obhajilo, obiščemo pokopališče, molimo za pokojne ter moli-
mo po namenu svetega očeta vsaj vero in očenaš ter nismo navezani na 
noben greh. Prav tako je mogoče v dobro duš v vicah prejeti odpustek v 
vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali 
naslednjo nedeljo, če smo bili pri sveti spovedi in obhajilu ter molimo 
po namenu svetega očeta. DAROVI PO NAMENU RAJNIH (ZA DUŠE V 
VICAH) Ves mesec november je namenjen molitvi in darovanju naših 
dobrih del po namenu rajnih. Tako za naše pokojne brate in sestre 
darujemo svoje molitve in različna dobra dela. Zato lahko darujemo za 
sveto mašo za duše v vicah. 

 
ŠKOF ŠTUMPF KRITIČEN DO UKREPANJA 
DRŽAVE V BEGUNSKO-MIGRACIJSKI KRIZI 
Čez soboško škofijo sedaj vstopajo v Avs-
trijo množice migrantov. Prej so prihajali 
preko Madžarske, ki pa je zaprla svoje 
meje. Sedaj prihajajo iz Hrvaške. Člove-
koljubne organizacije so utrujene. Slo-
venska država pa brez pravih rešitev. Že 

letos spomladi sem v škofijskem pastoralnem glasilu Poti k Bogu napo-
vedal, da se islamizacija Evrope lahko zgodi čez noč. Takrat tega nihče 
ni resno jemal. Izpolnjuje se moja slutnja! Avstrija in Nemčija grozita, 
da bosta zaprli meje, Slovenija pa nič! Mencavost je nelogična, razen 
če nekdo ponuja slovenski državi ogromno denarja, samo da sprejema 

8. novembra, zahvalna nedelja 
Gospod, vse, kar se je zgodilo, je zame darilo: vse resnice, ki jih 
razumem, so darilo, vsa ljubezen, ki jo dajem ali prejemam, vse 
življenjska moč, ki me napolnjuje. Obhajilo je tvoj dar. Vse, kar 
pride vame, je tvoj dar. Od koga pa naj bi prejemal, če ne od 
tebe? Vse, kar se mi primeri, je tvoj dar. Kdo pa naj bi usmerjal 
dogodke, če ne ti? Vse, kar se mi zdi težko, je tvoje volja, za 
katero se ti zahvaljujem. Kdo naj bi mi kazal pot, če ne ti? Kar 
sem in kar imam, je tvoj čudež, v vsem gledam tebe. Gospod, 
zahvaljujem se ti, da vidim tvojo voljo, zahvaljujem se ti z vsem 
srcem. 

migrante, tudi če jih druge evropske države več ne bodo. Migranti se 
bodo na koncu ustavili pri nas, tukaj zaživeli v vsem, kar nam bodo vsil-
jevali - od verskih do povsem nam nesprejemljivih življenjskih navad. 
Lahko se sicer tolažimo, da bi to za nas tudi pomenilo versko prebujen-
je, večjo odgovornost do lastne tradicije in še kaj. Vendar ko te več ni, 
se nimaš v kaj prebujati! 
Karitativnost na način, kot jo peljemo sedaj, je kanal za naše samouni-
čenje. Pred kratkim sem voditeljema soboške škofijske Karitas dejal, 
naj pomoč migrantom sodelavci Karitas uravnovesijo tako, da ne bodo 
zanemarili domačih ljudi, ki so tudi potrebni pomoči. Karitativnost kot 
prosta pot v Evropo za tiste, ki prihajajo samo zato, da bi uničili krš-
čanstvo? Prosim vas lepo! To ni karitativnost, ampak naivnost. Prosto-
voljci Karitas mi pravijo, da med migranti vidijo mnogo takih, ki imajo 
ogromno denarja in z njim ravnajo povsem neodgovorno. Kdo je potre-

ben karitativne pomoči? Bogati in sumljivi neidentificirani neznanci, za 

katere ne veš, kakšne cilje imajo, ali pa domači ljudje, ki se komaj 
prebijajo iz meseca v mesec? 
Madžarski kolega v škofovstvu mi je dejal: "Pri nas sprejemamo samo 
tiste, ki nam z dokumenti dokažejo, kdo so. Če ne vemo, kdo so, ker 
nam nočejo povedati, naj izvolijo nazaj, od koder so prišli. Večina jih 
pred mejo uničuje dokumente, da mi ne bi vedeli, kdo so. Kdo so torej 
ti ljudje, kakšne namene imajo?" 

 Ne moremo soditi, kdo je vreden pomoči in kdo ni vreden. Če je člo-

vek enkrat pred mano in prosi, mu dam - ne kače, ampak kruha. Če pa 
to zavrača, ker je na tem kruhu križ, pa premislim, kako bom ravnal z 
drugimi, ki bodo še prišli. Temu se reče strategija ali načrt. Če ni stra-
tegije, je ni zaradi naivnosti ali pa zato, ker je kaos strategija nekoga, 
ki si od tega obeta zelo podle koristi. V takem kaosu pa tudi za karitati-
vnost ne more biti več prostora. Zakaj? Ker je povsem brez smiselna, 

brez navdiha in tudi brez 
sporočila.  
Ali se voditelji naše države 
zavedajo odgovornosti do 
Republike Slovenije in njenih 
državljanov? Če ne, je "lažje 
biti prekmurski Slovenec na 
Madžarskem kot pa v skrajno 
islamistični Sloveniji". 
 


