
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 Svečnica, v ponedeljek, 2. februarja. Pri maši blagos-

lov in darovanje sveč za cerkev. 

 Pepelnica, v sredo, 18. februarja. Sveta maša z obre-

dom pepelenja samo zvečer. Prvoobhajanci imajo sve-

to spoved ob 17.30. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo je bil sprejet: 

Bine Lesjak, Gorkega 51 

Naj počivajo v miru: 

Štefanija Simonič, (66) Kardeljeva 57, Mirko Ponudič, 

(72) Kettejeva 13, Jože Bevk (84) C. zmage 92, Terezija 

Majcen (82) Kardeljeva 57, Leopold Jakopec (77) Be-

tnavska 112, Marija Dobrila (90) Gorkega 37, Vladimira 

Munda (97) Dalmatinska 24, Milan Selinšek (79) Ljubljan-

ska 33, Marija Kuntič (89) Betnavska 28, Aleksander Tr-

njar (81) Dalmatinska 40, Marija Vindiš (74) Groharjeva 

11, Cilka Korže (92) Kettejeva 17, Anton Veingerl (86) 

Kettejeva 29, Marija Ribič (91) Betnavska 30, Alojzija 

Lavrenčič (100) Betnavska 61, Elizabeta Kvar (88) Regen-

tova 4.  

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

SVETO REŠNJE TELO 
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Župnijski pastoralni svet 
(ŽPS) je župnikovo posveto-
valno in delovno telo, ki 
preučuje, načrtuje, usklaju-
je, spremlja in preverja 
izvajanje pastoralnega dela 
v župniji. V življenju župni-
je ima posebno mesto, še 
posebej po 2. vatikanskem 
cerkvenem zboru, ki je pou-
daril, da smo za življenje 
Cerkve odgovorni vsi kršče-
ni, ne samo papež, škofje in 
duhovniki. Po odloku Slo-
venske škofovske konferen-
ce je ŽPS obvezen za vse 
župnije. Sedanjemu član-
stvu preneha mandat na 
belo nedeljo, 12. aprila 
2015. Zato bo do 1. marca 
potekala izbira novih članov. 
Vsi smo soodgovorni za živ-
ljenje župnije. Če nekdo ni 
izbran za ŽPS, ne pomeni, 
da je rešen vseh soodgovor-
nosti za življenje župnije, 
izbrani pa so še bolj izpo-
stavljeni in se od njih tudi 

 več zahteva. Po službeni 
dolžnosti so člani ŽPS žup-
nik, katehistinje, predsta-
vnik pevcev, molitvene 
skupine, Karitas in drugih 
skupin. Nekaj članov ima 
pravico imenovati tudi 
župnik samostojno. ŽPS 
naj bi se redno dobival in 
usklajeval pastoralno delo 
v župniji, občasno pa se 
dobijo tudi ŽPS-ji na ravni 

dekanije in škofije. 



  MOLITEV V PRIPRAVI NA IZBOR ČLANOV ŽUPNIJSKEGA 

PASTORALNEGA SVETA 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 
Pojdite tudi vi v moj vinograd; 

Daj nam duha modrosti, 
Da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji 

In izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sve-
ta, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo 
Sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu 

In uresničevanju smernic vseslovenske sinode. 
To te prosimo po priprošnji Device Marija, 

Blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija 
Grozdeta in blaženih drinskih mučenk. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s 
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

 
IZ STATUTA  ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V 

SLOVENSKIH ŠKOFIJAH 
9. člen: Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 
let in je prejel zakramente uvajanja. 
10. člen: Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki 
izpolnjuje pogoje v 9. členu in je v polnem občestvu s 
katoliško Cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno 
življenje in razsodnost. 
12. člen: Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po 
preteku mandatne dobe je posameznik lahko ponovno 
izvoljen v primeru, da kdo ne more več sodelovati v ŽPS 
ali da trikrat neupravičeno izostane, mu pravica do 
članstva ugasne. Nadomesti ga tisti, ki je za določeno 
področje prejel največ glasov, ali tisti, ki ga delegira 
ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik. 

 

V šolskem letu 2013/14, ko nismo imeli birme in zato 
samo osem razredov, je bilo 56 veroučencev. Letos ima-

mo v devetih razredih 65 veroučencev.  

Božična koncerta 

Letos smo ob božiču imeli 

dva koncerta. Sredi adventa 

je pel zbor graške gimnazi-

je Liebenau. Na Štefanovo pa je že tretjič gostoval zbor 

Slava Klavora. Hvala vsem za pomoč pri organizaciji 

lepih dogodkov. 

Koledovanje 

4. in 6. januarja so koledni-

ki obiskali domove, kjer so 

za misijone zbrali 285 €. 

Hvala vsem velikodušnim 

darovalcem. 

  2012 2013 2014 

Krsti 30 21 19 

Prvoobhajanci 14 10 8 

Birmanci - 15 - 

Poroke 4 3 3 

Pogrebi 70 55 58 

Nedeljniki 300 280 265 

Sv. obhajila 22.834 21.007 21.380 


