
JUNIJ—AVGUST 

V krščansko občestvo so s krstom bili sprejeti: 

Manca Gruber, Kettejeva 17, Mai Bukovec, Industrijska ul. 7, 

Jakob P.A. Roelandt, Belgija, Hana Batarilo Fluher, Sv. Mar-

jeta, Iris Vogrin, Ul. Pariške komune 26, Luka Sedič, Štante-

tova 32, Anamary in Jan Lakoše, Delavska 29, Marija Pust, 

Jezdarska 7, Teo Kirbiš, C. zmage 33. 

Sveti zakon so sklenili: 

Jurij Pek in Karmen Mošič, Ljubljanska 7a ter Waingerl Rene 

in Laura Logie, Dunaj. 

V večnost so odšli: 

Stjepan Čerčinović (75) C. zmage 105, Oto Lešnik (72) Ferko-

va 15, Dušan Jaičič (77) Ljubljanska 31, Konrad Hlebec (72) 

Žolgarjeva 9, Silva Trobentar (63) Ul. S. Severja 18, Roza 

Egger (92) Trg D. Kvedra 2, Bojan Sedmak (67) C. prol. bri-

gad 63, Terezija Andrenček (91) Komenskega 9, Maks Kacijan 

(93) Rapočeva 14, Sonja Židanik Mitrovič (87) C. zmage 25, 

Julius H. Rižner (71) Preradovičeva 6, Antonija Klemensber-

ger (83) Endlicherjeva 9, Ana Novak (85) ul. F. Kovačiča 13, 

Marija Černivec (88) Kettejeva 24, Dragan Levič (54) Grohar-

jeva ul. 9, Majda Pediček (65) Beograjska 44. 

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

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: župnik Franček Bertolini 

SVETO REŠNJE TELO 
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V ŠOLO ZA ŽIVLJENJE 
Vsi smo že slišali koga reči: 
»Odločil sem se za službo, kjer 
bom veliko zaslužil, čeprav mi 
delo ni prav nič všeč. Tako jo 
bom nekega dne lahko pustil in 
počel tisto, kar imam rad.«  

To je velika napaka. Pomeni 
zapravljati življenje z delom, ki 
ti ni pri srcu.  Za mladega člo-
veka je zelo pomembno razu-
meti, kaj je tisto, kar po Božji 
volji rad dela. V tem lahko po-
stane res dober. Gorečnost vodi 
k odličnosti. Če ti za kako nalo-
go ni mar, je malo verjetno, da 
jo boš opravil izjemno dobro. 
Na raznih področjih največ 
dosežejo tisti, ki delo opravlja-
jo z navdušenjem in ne zaradi 
dolžnosti ali dobička. 

Te dni bodo otroci začeli z 
novim šolskim letom. Veliko 
predmetov, veliko možnosti, 
veliko vprašanj. Molimo, da bi  
do konca obveznega šolanja 
spoznali, kaj je tisto zanima-
nje, ki ga je Bog vanje položil, 
zato da bi vsak bil edinstven in 
da bi s tem služil Bogu v bli-
žnjih. 

ZAHVALA ZA POLETJE 

Gospod, kako čudovito je Tvoje 

ime po vsej zemlji! 

Ko gledam nebo, sonce in zve-

zde, ko gledam okrog sebe, hri-

be in doline, morje in reke, si 

mislim: Kaj je človek, da se ga 

spominjaš? 

Res majhni smo Bog,  

a smo tvoji otroci in vemo,  

da nas imaš rad. 

Zato te prosimo, 

Pošlji svojega Svetega Duha, 

naj napolni naša srca. 

Vžgi v naša srca ogenj svoje 

ljubezni in prerojeni bomo. 

Daj nam prave modrosti, da 

bomo gledali in videli, poslušali 

in slišali, mislili in razumeli, da 

smo ustvarjeni, da bi te slavili 

in ljubili svoje brate in sestre. 



Letos smo julija imeli dvotedenski oratorij skupaj s sosednjo 

župnijo Don Boska. Na sliki zgoraj, jutranje zbiranje na dvori-

šču. Pri strani, okrog 90 kolesarjev se pelje na kopanje proti 

Mariborskemu otoku. 

VEROUK se začne v ponedeljek, 5. septembra   

1. razred: ponedeljek, ob 17h 
2. razred: torek, ob 16.30 
3. razred: torek, ob 16.30 
4. razred: torek, ob 16.30 
5. razred: ponedeljek, ob 16.30 
6. razred: ponedeljek, ob 16.30 
7. razred: torek, ob 15.30 
8. razred, torek, ob 15.30  

1. raz. uči Ljubica Muršič, ostale F. Bertolini 

URA KRŠČANSKE MEDITACIJE bo vsak ponede-

ljek v septembru, od 17.30 do 18.30, v cerkvi. Lepo vabljeni! 

ŽPS Naslednja seja župnijskega pastoralnega sveta bo v nedeljo, 

18. septembra, po večerni sveti maši. Člani, v zakristiji dvignite 

knjižico Naše poslanstvo. Prosim, da si v pripravo na sejo prebe-

rete prvo in drugo poglavje. 

ZAKONSKA SKUPINA Vsako prvo sredo v mesecu, ob 17h je sre-

čanje zakonske skupine, kateri se lahko pridruži še kakšen par. 

Za več informacij pokličite župnika.  www.najina-pot.rkc.si   

MOŠKA SKUPINA Vsak drugi petek v mesecu, ob 20h, se pri cerkvi Sv. 

Jožefa, na Studencih srečuje moška skupina. Skupaj odkrivamo svetopi-

semski vidik vprašanja, kaj pomeni biti mož. Začnemo oktobra. Vabljeni! 

Glej tudi: www.moskaduhovnost.si  

JESENSKO ROMANJE 

Letos nas pot popelje k Mariji Bistrici na Hrvaškem. Šli bomo v 

soboto, 24. septembra, ob 7h. Cena za prevoz  je 10€. Kosilo z 

juho, tri vrste mesa, dve vrsti priloge, solato, sladico, vinom, 

vodo in pivom stane 10€. Ogledali si bomo še Trški vrh in Rogaško 

slatino. S seboj imejte osebne izkaznice. Povratek bo okrog 20h. 

OD NEDELJE, 2. OKTOBRA, BODO VEČERNE 

MAŠE OB 18H. 

PTUJSKA GORA 

V nedeljo, 2. oktobra, na rožnovensko nedeljo, bomo kot vsako 

leto poromali na Ptujsko goro. Odhod bo ob 13.30 izpred naše 

cerkve. Povratek okrog 19h. Prispevek za avtobus je 6 €. 

ZAHVALE 

S solidarnostno nabirko za obnovo strehe nadškofije smo 

zbrali 410€. Na Krištofovo nedeljo ste za prevozna sredstva 

misijonarjev darovali 607€. Hvala za redne nedeljske darove 

s katerimi pomagate vzdrževati cerkev in župnišče ter pla-

čevati položnice naše župnije. Hvala vsem, ki ste pomagali 

pri organizaciji biserne maše Toneta Žerdina. 


