
ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 Svečnica, v torek, 2. februarja. Pri maši blagoslov in 

darovanje sveč za cerkev. Sveti maši ob 8h in 18h. 

 Pepelnica, v sredo, 10. februarja. Sveta maša z obre-

dom pepelenja ob 18h. 

 V četrtek, 11. februarja, po večerni sveti maši bo v 

naši cerkvi večer krščanske meditacije. 

 V petek, 12. februarja, ob 20h, bo v sosednji župniji 

sv. Jožefa, srečanje moške skupine. 

 V sredo, 17. februarja, ob 19h, bo v sosednji župniji 

don Boska  večer o misijonarju J. Kramarju, ki je 

služboval v Indiji, Burmi, na Filipinih in na Papui. 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE 

Naj počivajo v miru: 

Karl Ermenc (83) Majcigerjeva 21, Boris Pezdiček (69) 

Betnavska 88, Sonja Gregorič (81) Kardeljeva 57, Zlatko 

Novak (58) Betnavska 106, Štefanija Goričan (95) Frana 

Kovačiča 5, Lenka Perko (59) Teslova 4, Jože Horvat (69) 

C. zmage 92, Andrija Puž (69). 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
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SVETO LETO  

USMILJENJA 

Zakaj so po vašem mne-
nju ljudje dandanes 
tako potrebni usmilje-

nja? Zato ker je človeštvo ranje-
no. Ljudje nosijo globoke rane. 
Ne vedo, kako bi jih ozdravili, ali 
pa mislijo, da jih sploh ni mogo-
če ozdraviti. Ne gre le za rane, 
ki so posledica družbene izklju-
čenosti, revščine in zasvojenosti 
tretjega tisočletja. Hudo jih pri-
zadene tudi relativizem: vse se 
zdi enako, vse se dozdeva isto. 
Človeštvo potrebuje usmiljenje 
Papež Pij XII. Je že pred več kot 
pol stoletja dejal, da je največja 
tragedija našega časa izguba 
občutka za greh, pomanjkanje 
zavesti o grešnosti. To dramo 
dandanes še dodatno otežuje 
prepričanje, da so naše slabosti 
neozdravljive, naši grehi pa 
neodpustljivi. Manjka nam kon-
kretna izkušnja usmiljenja. 
Negotovost našega časa je tudi 
posledica nevere v možnost reši-
tve. Ne verjamemo, da nas neka 
roka lahko reši, dvigne in obja-
me, nam odpusti in nas napolni z 

 neskončno, potrpežljivo in pri-
zanesljivo ljubeznijo ter nas 
usmeri nazaj na pravo pot. 
Potrebni smo usmiljenja. Vpra-
šati se moramo, zakaj se toliko 
ljudi vseh družbenih plasti—
moških in žensk, mladih in sta-
rih—dandanes zateka magom in 
vedeževalcem. Kardinal Giaco-
mo Biffi je rad navajal angleš-
kega pisatelja G.K. Chesterto-
na: »Ne drži, da tisti, ki ne 
veruje v Boga, ne verjame v 
nič. Začne namreč verovati v 

vse.«  Odlomek iz knjige: 



POSTNI ČAS 
Bog nam na pepelnično sredo namen-
ja pomemben klic. Mu bomo pustili, 
da nas preišče in nam pokaže področ-
ja v našem življenju, ki jih je treba 
očistiti? Se bomo zbrali pri molitvi in 
popolneje obrnili srca h Gospodu? 
Greh je velika grožnja. Kakor kobilice 
o katerih govori berilo na pepelnično 
sredo, lahko uniči veliko tega, kar 
nam je ljubo. Vendar obstaja upanje. Kakor Izraelcem  
je Bog tudi nam pripravljen odpustiti in nas prenoviti. 
Apostol Pavel govori, da je zdaj čas zveličanja! Danes, 
prav v tem času, je čas milosti. Pridružimo se bratom in 
sestram v molitvi in predanosti Gospodu. Naše življenje 
se bo v šestih tednih postnega časa lahko bistveno spre-
menilo, če se bomo združili v molitvi.  
 V postnem času, bo ob petkih molitev pred naj-

svetejšim, od 15h do večerne svete maše. Tudi 
če ne morete takrat priti v cerkev, se nam v duhu 
pridružite v molitvi.  

 Ob četrtkih bo v naši cerkev možnost svetega 
obhajila pod obema podobama. 

 

V NEDELJO, 24. JANUARJA, JE NAŠ ZBOR GOSTOVAL PRI SAN-
DIJU OSOJNIKU SDB, V ŽUPNIJI GRAHOVO. TAM JE ŽUPNIK BER-
TOLINI BLAGOSLOVIL NOVA OKNA V PODRUŽNIČNI CERKVICI SV. 
PAVLA V ŽEROVNICI. 

NEKAJ ŠTEVILK V LETU 2015 

Leto 2015 je bilo polno lepih dogodkov. O njih smo redno poročali 
in tudi na spletni strani lahko najdete mnogo slik in povezave do 
župnijskih listov prejšnjih mesecev in let. Nekaj zbranih številk 

nam pomaga ujeti del dogajanja v naši župniji. 

Z rednimi nabirkami leta 2015 smo zbrali 16.616,12€. Za tekoče 
izdatke (ogrevanje, elektrika, komunala, itd.) smo porabili 
8.019,04€. Za nakup nove opreme 4.555,38€ (ureditev kuhinje pri 
učilnici, beljenje, obnova parketa nekaterih sob v župnišču, raz-
svetljava in ozvočenje v cerkvi), za vzdrževanje in manjša popra-

vila 941€. 

Koledovanje 

V sredo 6. janu-

arja so koledniki 

obiskali domove, 

kjer so za misijo-

ne zbrali 530 €. 

Hvala vsem veli-

kodušnim daro-

valcem. 

  2005 2013 2014 2015 

Krsti 28 21 19 21 

Prvoobhajanci 11 10 8 7 

Birmanci 38 15 - 17 

Poroke 3 3 3 3 

Pogrebi 78 55 58 70 

Nedeljniki 410 280 265 300 

Sv. obhajila 30.600 21.007 21.380 22.450 


