
OBVESTILA 

 V četrtek, 19. marca, na praznik sv. Jožefa, vabimo, 

da se udeležite slovesnosti v sosednji župniji sv. Jože-

fa na Studencih ob 10h. Pri nas bo sveta maša samo 

ob 18h. Priporočimo se varuhu družin. S tem prazni-

kom začenjamo teden družine, ki bo trajal do prazni-

ka Gospodovega oznanjenja, ki bo v sredo, 25. mar-

ca. Takrat bosta sveti maši ob 8h in ob 18h. Z otroki 

se bomo materam zahvalili za življenje, v nedeljo, 

22. marca, pri maši ob 10h. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

V krščansko občestvo je bila sprejeta:  

Tinkara Kadrijevič, Čemšenik 14b. 

V večnost so odšli: Bojan Dolšak (29) Bezenškova 8, Zor-

ka Šprah (88) Metelkova 27, Roman Flis (65) Betnavska 

112, Rudi Forštnerič (90) Cesta zmage 107, Jože Karo 

(97) Kollarjeva 2, Vladimir Stiplovšek (77) Kettejeva 15, 

Helena-Jelka Vezjak (99) Koseskega 37, Janez Habjanič 

(93) Delavska 51, Herta Bren (100)  Šmarje pri Jelšah, 

Vera Kramar (95) Rapočeva 3. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

SVETO REŠNJE TELO 
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POSLANICA SVETEGA OČETA 

ZA POSTNI ČAS (odlomek) 
Postni čas je čas prenove Cerkve, 
skupnosti in posameznih vernikov 
ter predvsem »čas milosti«. Bog od 
nas ne zahteva ničesar, česar bi 
nam prej že ne podaril: »Mi ljubi-
mo, ker nas je on prvi vzljubil«. Bog 
ni brezbrižen do nas. Vsakega od 
nas nosi v svojem srcu, pozna nas 
po imenu, skrbi za nas in nas išče, 
ko ga zapustimo. Zanima se za vsa-
kega izmed nas; v svoji ljubezni ga 
zanima vse, kar se dogaja z nami. 
Ko živimo udobno življenje in nam 
gre vse dobro, se včasih zgodi, da 
pozabimo na druge, se ne zanima-
mo za njihove težave, trpljenje in 
krivice, ki se jim dogajajo… Tedaj 
naše srce zapade v brezbrižnost. 
Medtem ko se počutim precej dobro 
in prijetno, pozabljam na tiste, ki 
so v težavah. Ta sebična razvada, 
ravnodušnost, ima danes svetovne 

razsežnosti, zato lahko govorimo 
o globalizaciji brezbrižnosti. 
Ravnodušnost do bližnjih in do 
Boga je resnična preizkušnja 
tudi za nas kristjane, zato mora-
mo v vsakem postu slišati krik 
prerokov, ki so povzdigovali glas 
in nas tako prebujali. Postni čas 
je ugoden čas, ko dovolimo Kris-
tusu, da nam streže, in tako pos-
tanemo kakor On. To se zgodi, 
ko poslušamo Božjo Besedo in 
prejemamo zakramente, še 
posebej evharistijo. V njej pos-
tajamo to, kar prejemamo – Kri-
stusovo telo. V tem telesu ni 
prostora za brezbrižnost, za 
katero se zdi, da tako pogosto 
obvladuje naša srca. Kajti kdor 
je Kristusov, pripada samo ene-
mu telesu in v Njem ne moremo 
biti brezbrižni drug do drugega. 
»Če en ud trpi, trpijo z njim vsi 
udje, če je en ud v slavi, se z 

njim veselijo vsi udje«  

Spokorno bogoslužje  

bo v soboto, 21.  

in v nedeljo,22. 
marca,  pri večerni 

maši ob 18. uri. 



ZA OTROKE GRE 
Ko je papež Frančišek med svojim obiskom Filipinov tamkajšnjim 

vernikom spregovoril o družini, je opozoril na ideologije, ki ogro-

žajo zakonsko zvezo in družino in se zoperstavil ideološkim napa-

dom na družino, še zlasti tistim, ki želijo redefinirati zakonsko 

zvezo in jo oslabiti z legalizacijo spornih porok istospolnih. Dejal 

je: "Medtem ko preveč ljudi živi v skrajni revščini, so drugi ujeti v 

materializmu in načinu življenja, ki uničuje družinsko življenje in 

osnovne zahteve krščanske morale. To so oblike ideološkega kolo-

nializma. Družino ogro-

žajo prizadevanja 

nekaterih, da z relati-

vizmom in omejeva-

njem odprtosti za živ-

ljenje redefinirajo 

zakonsko zvezo." To se 

dogaja pri nas, zato 

Koalicija »Za otroke 

gre« organizira shod in druge dejavnosti, ki jih kot kristjani lahko 

z navdušenjem podpremo. Kam vodi teorija spola? 

Ni več „očeta“ in „matere“, sta le „starš A“ in „starš B“. Izraza 

„oče“ in „mati“ sta zastarela, neprimerna za potrebe modernega 

človeka ter krivična do homoseksualcev. Ko se otrok rodi, v mati-

čne knjige ni več vpisan kot „moški“ ali „ženska“, vpisan je kot 

nevtralnega spola oz. se na rojstnem listu obrazec „spol“ pusti 

prazen, da se otroku pusti možnost, da se za svoj spol odloči ka-

sneje sam. Menjati spol je pravica vsakega, stroške kirurškega 

posega mora kriti javna zdravstvena blagajna. Ženska ni pogojena 

z materinskostjo. Odstranjena je njena zavezanost rojevanju, 

njena vloga v tradicionalni družini. To je bil edini način, da smo 

dosegli popolno svobodo za žensko in popolno enakost med spolo-

ma. T.i. tradicionalna družina je preživela in je odveč.  

SVETOVNI MOLITVENI DAN 

Vabljeni v petek, 6. marca, po večerni sveti maši. Letos bomo s 

svojimi molitvami in darovi pozorni do stisk žena na Bahamskih 

otokih, ki so pogosto žrtve posilstev, revščine in izključevanja. 

10. RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE— ZA VAS ŽIVIM 

Letošnji Radijski misijon bo od 22. do 28. marca. Vodili ga 

bodo salezijanci in Hčere Marije Pomočnice. Vsak dan bodo 

misijonski pogovori ob 10.15, 13.00 in 17.00. Ponovitev 

bo vsak večer med 21. in 23. uro. Posnetki bodo na voljo 

tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. 

Vsak večer ob 20.00 bo molitev rožnega venca, ki jo bomo 

prenašali iz radijske kapele. 

Naš župnik in župnija redno sodelujejo s TV Exodus. Tu je 

slika iz maše v studijski kapeli. Snemalci večkrat pridejo v 

našo cerkev za snemanje svetih maš, koncertov in spokor-

nih bogoslužij. Hvala vsem, ki podpirate krščansko TV. 


