
Toda, kaj je (Božja) LJUBEZEN? 

Če se v tišini poglobimo vase, v svojo dušo, lahko na to vprašanje 

odgovorimo celo brez kakršnegakoli poznavanja Jezusovega življenjskega 

poslanstva, ki je bilo ena sama popolna ljubezen. 

Ljubezen je ... vsak človek, ki pri svojem vsakodnevnem delu uporablja 
roke za objeme in ne za pesti; noge za še tako majhne korake in ne za 
mirovanje; oči, ki so svetilka telesa, za nasmeh in ne za mrko držanje; 
ušesa za poslušanje in ne za zatiskanje; govorico za to, da kaj lepega 
pove in ne za neprijazen molk; srce za to, da je čim bližje drug drugemu. 

NA ŠTEFANOVO, PO VEČERNI SVETI MAŠI ZA DOMOVINO 
BO BOŽIČNI KONCERT NAŠEGA DOMAČEGA PEVSKEGA 

ZBORA. TOPLO VABLJENI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

25.12. (ned.) 8:00, 10:00 in 

18:00 

BOŽIČ 

26.12. (pon.) 18:00 Sveta maša za domovino in KONCERT 

30.12. (pet.) 18:00 Sveta maša na praznik SVETE DRUŽINE 

31.12. (sob.) 18:00 SILVESTROVO; Zahvalno bogoslužje 

01.01. (ned.) 8:00, 10:00 in 

18:00 

NOVO LETO – DAN MIRU; Sveti maši na 

praznik BOŽJE MATERE MARIJE 

06.01. (pet.) 8:00 in 18:00 Sveti maši na praznik GOSPODOVEGA 

RAZGLAŠENJA in KONCERT 

08.01. (ned.) 8:00, 10:00 in 

18:00 

Svete maše na praznik JEZUSOVEGA 

KRSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
                Božič 2016 - Januar 2017 

a božič kristjani proslavljamo najpomembnejšo Božjo odločitev! V 

betlehemskem hlevu se je Bog utelesil v Jezusu zato, da celotnemu 

človeštvu razkrije svojo prvotno zamisel o človeku.  

V Kristusu zremo v Božjo naravo, hkrati pa tudi v naravo, ki bi morala biti 

lastna nam samim. Bog je vsakega človeka ustvaril po svoji podobi. In ker je 

Bog ljubezen, je torej tudi vsak izmed nas podoba Božje ljubezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       
                                           

Duhovnika Bertolini in Žerdin želiva, 
                                    da bi po zgledu Marije in Jožefa vsak izmed  
                                    vas v celoti poosebil podobo Božje ljubezni in 
                                   jo z brezmejnim zaupanjem v Stvarnika pogumno 
                                    udejanjal vsak dan v letu, ki je pred nami, saj 
                                    bodo lahko le tako zaživele temeljne vrednote 
                                      človeštva - MIR , VERA in LJUBEZEN!  

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA 

 2014 2015 2016 
KRSTI 19 21 25 

PRVOOBHAJANCI 8 7 9 

BIRMANCI / 17 10 

VEROUČENCI 56 65 53 

POROKE 3 3 4 

POGREBI 58 70 73 

NEDELJNIKI 265 300 249 

SV. OBHAJILA 21.380 22.450 22.530 
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Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

                 Prag večnosti so prestopili: 

                 Štefan CELEC (67), C. prol. Brigad 65;  

                 Štefanija MAGDIČ (96),  Regentova 9,  

                 Elizabeta POŽAR (97), Češka ul. 8,  

                 Marija  BRAČIČ (92), Dalmatinska ul. 40. 

       Ivanka LOVRENČIČ (78), C. zmage 33. 

  
 
 
 
 

http://www.svetoresnjetelo.si/


ZLATO  je bilo že od nekdaj kraljevska kovina. Ta najbolj dragocena kovina 

je bila merilo za vrednost in ceno. 

KADILO je znamenje skrivnosti (ker se zakriva v oblake dima), presežnosti 

(ker se vzdiguje in izginja v nebo) in upanja (ker lepo diši in razširja prijeten 

vonj). Kadilo je prispodoba za molitev in daritev. 

MIRA je znana kot izjemno dragocena dišava, dražja naj bi bila celo od 

zlata. Njena uporaba je večstranska, saj se uporablja kot dodatek k hrani in 

pijači ter tudi kot lepo dišeče in hkrati zdravilno mazilo.  

Zlato  nas tako še danes spominja, kdo naj bo naš kralj; kadilo, kdo naj bo 

naš rešitelj (Bog) in mira, kdo naj bo naš učitelj in zdravnik. 
 

 

Ne glede na takratne družbene zahteve in pričakovanja sta Marija in Jožef 

svoje življenje usmerjala po Božji besedi, ki je od rojstva prebivala v njunih 

srcih. Nista le hrepenela in premišljevala, ampak sta dejavno sprejemala 

Božje ponudbe, to je Božje zapovedi, ki jih je Bog  razodel človeštvu na gori 

Sinaj, zato je njuno življenje v Božjih očeh uspelo!  

Deset Božjih zapovedi je izraz Božje skrbi za svoje ljudstvo, da bi lahko 

mirno in dobro ter v modrosti in razumevanju živelo v svetu svobode in 

da bi njihovo življenje obrodilo sadove. Jezus kot Božji Sin se je vedno 

znova skliceval na te zapovedi, vendar pa jih je želel še bolj približati 

ljudstvu. Deset Božjih zapovedi je združil v ZAPOVED LJUBEZNI in s 

tem jasno in enostavno razložil podlago 

življenja vsakega človeka. 

Vsi smo torej že od rojstva 
poklicani, da preko najrazličnejših 
dejanj izkazujemo drug drugemu 
ljubezen, saj jo lahko zgolj v tem 
primeru izkazujemo tudi našemu 
Stvarniku!  

Ljubezen naj bo torej svetilka vašim nogam, luč vaši stezi!  
                                                                                                      (Prim. Ps 118, 105) 

Ko je bil Jezus rojen v 

Betlehemu v Judeji, so prišli 

modri z Vzhoda v Jeruzalem. 

Videli so namreč, da je vzšla 

njegova zvezda in so se mu 

prišli poklonit. Zvezda, ki so jo 

videli vziti, je šla pred njimi, 

dokler ni obstala nad krajem, 

kjer je bilo dete.  
Stopili so v hišo in našli dete z 

Marijo, njegovo materjo. Padli 

so predenj in ga počastili ter mu darovali zlata, kadila in mire.                                                                   
(Prim. Mt 2, 1-12) 

Modri, ki so za zvezdo jezdili z Vzhoda, simbolizirajo človeka, ki 

hrepeneče išče in naposled tudi najde v sebi Božjo podobo.  

Tako kot so se modri odpravili z Vzhoda v Betlehem, da bi počastili Boga, ki 

se je na novo rodil v Jezusu, tako mora tudi vsak posameznik vstati kljub 

temi, ki je zakrila njegovo življenjsko pot, saj je z Jezusovim rojstvom prišla 

naša »Luč sveta«. Samo Jezus je luč, ki lahko popolnoma osvetli srce in 

posledično tudi življenjsko pot vsakega človeka.  
Ko so modreci zagledali 

Jezusa, so popolnoma 

pozabili nase, na svojo 

»veličino«, ki so jo kot 

duhovni vodje uživali med 

svojim (nejudovskim) 

narodom. Prevzela jih je 

veličina svete družine, zato 

so se nehali »vrteti okrog 

samih sebe«.S poklonitvijo 

in daritvijo zlata , kadila in 

mire so določili sebi in svojemu narodu novo središčno točko. 

 

 
 

 

 

 

 

Obhajanje praznika Gospodovega razglašenja je povabilo vsakemu človeku, 

da ne zadržuje zase zakladov ljubezni, vere, dobrote, miru, milosti in sočutja, 

ampak naj jih izmenja s sočlovekom. 

V petek, 6. januarja 2017, bodo  
»trikraljevski« koledniki tudi v naši župniji  
oznanjevali po domovih Jezusovo rojstvo. 

Z župnikom se dogovorite za njihov obisk. 
Sodelovali bodo tudi pri sveti maši ob 18h. 
Po sv. maši pa bo BOŽIČNI KONCERT, 
ki ga pripravlja MEŠANI PEVSKI 
ZBOR kud-ANGEL BESEDNJAK. 

»Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, z vsem srcem in z vso 
dušo in z vsem mišljenjem.« To 
je največja in prva zapoved. 
Druga pa je njej enaka: »Ljubi 
svojega bližnjega kakor sam 
sebe.« 

Prim. Mt 22, 37-40 


