
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: 
Slavko Bedenik (83) Celjska ul. 10; Franc Škvorc (86) 

Prvomajska 7 (Pregljeva 14); Pavlina Bračko (82) Regen-

tova ul. 10; Zlatko Kramberger (62) Betnavska c. 112; 

Vida Anica Iljadica (88) Kettejeva 14. 

SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO  
V SOBOTO,6. IN V NEDELJO 7. APRILA  

OB 19.00 

 Na praznik sv. Jožefa, v torek, 19. 
marca, vabljeni k slovesnosti v sosednji 
župniji na Studencih, kjer bo sveta 
maša ob 10.00. Pri nas bo sveta maša ob 
18.00. 

 Na praznik Gospodovega oznanjen-
ja, v ponedeljek, 25. marca, bo pri nas 
sveta maša ob 18.00. 

Konec februarja je v Črni Gori 

potekalo Evropsko prvenstvo 

malega nogometa za duhovnike. 

Udeležile so se ekipe iz 17 držav. 

Slovenski duhovniki med katerimi 

sta iz Maribora tudi g. Povh in 

Bertolini so letos izboljšali svojo 

igro iz prejšnjih let in dosegli 9. 

mesto. Premagali so ekipo Belo-

rusije, Ukrajine in Češke. Izgubili 

pa so proti Romuniji in Madžarski. 

 

                   

MAREC 2019 
POSTNI ČAS KOT POT  
NAPREDOVANJA V SLUŽENJU  V 
ŽUPNIJI IN V CERKVI 

Za kristjana napredovati pomeni postati podoben Jezusu v njegovi drži 
služenja, v smislu skrbi in ljubezni za drugega. Tako kot so njegovi 
učenci težko sprejeli to resnico, je skušnjava, da bi se tej poti služenja 
izognili, vedno prisotna v življenju kristjana. Iz življenja apostolov je to 
najbolj vidno v odlomku, kjer je mati Zebedejevih sinov zanju prosila, 
da naj sedita ob Jezusu. Jezus je takrat odgovoril z besedami:  

»Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši 
vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče pos-
tati med vami velik naj bo vaš strežnik, in kdo hoče biti med 
vami prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi Sin človekov ni 
prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje živ-
ljenje v odkupnino za mnoge«. Mt 20,20-28. 
Skušnjava hlepenja po oblasti je na tak ali drugačen način prisotna tudi 
na različnih ravneh življenja krščanske skupnosti. Kdor ji podlega, v 
ospredje vedno znova postavlja sebe, svoje delo in svoje žrtvovanje za 
župnijo. Na svojem področju dela ne pusti blizu nikogar, ki bi lahko 
ogrozil njegovo vodilno ali želeno mesto v skupini, obenem podcenjuje 
darove in sposobnosti drugih ter s tem ustvarja vtis lastne nepogrešlji-
vosti. (Naše poslanstvo 50, Eno srce in ena duša, priročnik za ŽPS).  

ZAČETEK POSTNEGA ČASA BO NA 
PEPELNIČNO SREDO, 6. MARCA. 

SVETA MAŠA BO OB 18h. 

http://www.svetoresnjetelo.si


1. POSTNA NEDELJA, Jezus v puščavi. Potem, 

ko je satan neuspešno skušal zapeljati glavo 

Cerkve—Kristusa, se ves besen zaganja v nje-

gove ude. Cerkev še veno živi v pustinji, pod 

pritiskom skušnjav in notranjih bojev sredi kate-

rih nenehno ponavljamo: ...temveč reši nas 

hudega, amen. 

2. POSTNA NEDELJA, Spremenjenje na gori. 

Naš prihod v cerkev, kjer smo v molitvi z Jezu-

som, je podoben hoji na goro. Ali bo tudi nas 

premagal spanec, nemoč, lenoba, malodušje? 

 

3. POSTNA NEDELJA, Smokva brez sadov. 

Kot občestvo smo zbrani okrog Kristusa, ki nas 

ne obsoja, želi pa si, da bi iz sebe potegnili tisto 

najboljše kar je položeno v naša srca.  

 

4. POSTNA NEDELJA, prilika o izgubljenem 

sinu. Maša je gostija, kamor nas vabi Oče. Seve-

da tudi k obhajilu. Nekateri se odzovejo. Izgub-

ljeni sin je še posebej hvaležen za Božjo dobro-

to. Nekateri se držijo ob strani—kot starejši sin. 

5. POSTNA NEDELJA, Jezus pripoveduje o 

svoji bližajoči se smrti. Kakor se je boji, se je 

tudi želi, ker bo ura njegovega poraza in sramo-

te tudi ura njegove zmage in slave.  

SLAVLJENJE ZA DRUŽINE. Prisrčno vabljeni, v nedeljo 10. 

marca, ob 16. uri,  v Don Boskov Center. Gosta srečanja bosta 

predmetna učiteljica in profesor slovenščine,  Stanka in Mirko 

Nidorfer iz Maribora. Naslov njune izpovedi je "Kako se učiva 

prižigati ogenj ljubezni/strasti". Več o njiju si lahko preberete na: 

www.slavljenjezadruzine.com.  Vabljeni zakonski pari ter druži-

ne z malimi in velikimi otroki, ki se želijo družiti in deliti enake 

krščanske vrednote.  Za varstvo otrok bo poskrbljeno. 

MOŠKA DUHOVNOST. V soboto, 16. marca, se bo ob 9.30, v 

Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani, začelo vseslo-

vensko srečanje za može, očete in sinove. Po maši nam bo spre-

govoril p. Branko Cestnik, za njim pa Steve Telzerow, pastor. Po 

skupnem kosilu se bomo pogovarjali po malih skupinah ter izve-

dli še delavnice o odnosu do denarja in pornografije. Prisluhnili 

bomo pričevanjem treh izmed nas in skupaj slavili Boga. 

V ponedeljek, 18. marca, ob 18.00 pa bo v sosednji župniji Sv. 

Jožefa, na predvečer njegovega praznika srečanje za moške iz 

Maribora in okolice. Z nami bo p. Vili Lovše, ki bo najprej daro-

val sveto mašo, nato pa bil z nami na skupnem srečanju. 
 

HVALA VSEM ZA DAROVE ZA GRETJE  

IN ZA OBNOVITVENA DELA  

V postnem času,  
bo ob petkih in nedeljah po večerni 

sveti maši, križev pot. 

http://www.slavljenjezadruzine.com

