
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: 
Jože Jelen (78) Wattova 5; Vinko Pandur (87) C. prole-

tarskih brigad 65; Štefanija Polh (80) C. zmage 73; 

Marija Kovač (97) Besednjakova 1; Vinka Koroša (89) 

Duplek; Karolina Muhič (70) Frankolovska 2; Franc 

Kokol (67) Besednjakova; Karla Gole (95) Kollarjeva 3. 

 V krščansko občestvo sta bila sprejeta: 

 Angel Šinkovec, Radvanjska; Niko Treščec, Goriška ul. 14; 

ROMANJE V MEĐUGORJE 

ZA DRUŽINE Z OTROKI 

Od petka 28. do nedelje 30. 

junija. Ker je močno spon-

zorizirano je prispevek 

samo 60 € po osebi. Sprem-

lja župnik Bertolini. Odhod 

avtobusa ob 7.00 iz mejne-

ga prehoda Rogatec. Prijave  

pri Klementini 068 170 263. 

 

                   

APRIL 2019 
Veliko noč zaznamuje upanje. Njeno spo-
ročilo je, da Jezus ni le umrl na križu in se 
nato vrnil v nebesa. Premagal je greh in se 
potem vrnil k nam. Ko se je prikazal Petru, 
Mariji Magdaleni, učencema na poti v Emavs in številnim drugim, nam 
je dal dokaz, da je še vedno vpet v naše življenje. Dokazal je, da nas še 
vedno želi ozdraviti in nam pomagati da bomo hodili za njim. Pokazal 
nam je, da ima veliko upanja za našo prihodnost. Tudi mi bi ga morali 
imeti. 
Tako kot učenca na poti v Emavs so tudi nas dogodki v preteklosti uža-
lostili ali pa smo se zaradi njih počutili zapuščene ali prevarane. Spomin 
nanje lahko zasenči naš pogled v prihodnost. Nekatere rane so lahko 
majhne in trajajo le dan ali dva, druge pa nas razjedajo več let. Zgodba 
o Emavsu nas uči, da nam Jezus lahko pomaga, tudi če se preteklost 
zdi še tako žalostna. Lahko nas spremlja in posluša, 
ko mu izlijemo srce. Zmore ozdraviti naše boleče 
spomine in nam tako obnoviti upanje. 
Če želimo biti deležni takega ozdravljenja, povabimo 
Jezusa v svojo preteklost in jo preglejmo z njim. Naj 
nas ne skrbi, če se ne bomo takoj počutili bolje. 
Nekaj časa utegne trajati, da bomo dovolj odprli srce 
in spustili vanj Jezusa. Počasi bomo spoznali, da 
imamo še vedno razloge za upanje—ker je Jezus, 
vstali Gospod, z nami in nas nikoli ne bo zapustil. 

GROB GA NI MOGEL ZADRŽATI, GREH PA NE PRE-

MAGATI. ZMAGOSLAVNO VSTALI JEZUS NAS 

VABI, NAJ Z NJIM DELIMO TO VESELJE. 

http://www.svetoresnjetelo.si


VELIKI ČETRTEK, ob 19.00, 

obhajanje spomina zadnje večerje s 

sodelovanjem otrok, ki se priprav-

ljajo na prvo sveto obhajilo, ki bo v 

nedeljo 16. junija. 

VELIKI PETEK, edini dan v letu, 

ko ni svete maše. Ob 15.00, križev 

pot s sodelovanjem birmancev. Ob 

19.00 bo obred češčenja križa ob 

pasijonu iz Janezovega evangelija. 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH 

JEDIL bo v soboto, ob 14.00, 15.00, 

16.00. in 17.00, s sodelovanjem 

otrok iz 6. in 7. razreda. 

 

VIGILIJA GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA. Osrednje bogoslužje 

ob največjem prazniku. S sodelova-

njem skavtov bomo iz ognja pred 

cerkvijo prižgali velikonočno svečo 

in tako opravili obred luči. 

VELIKA NOČ,  

NEDELJA, 21. APRILA 

7.30 SV. MAŠA S PROCESIJO 

10.00 SVETA MAŠA 

19.00 SVETA MAŠA 

V nedeljo, 5. maja, prisrčno vabljeni vsi zakonci, njihovi sorodniki 

in prijatelji, da se pri sveti maši ob 10:00 Bogu zahvalite za dar 

partnerskega oz. družinskega življenja in ga prosite za Njegov bla-

goslov in varstvo na nadaljnji skupni poti! Mašnemu obredu bo 

sledilo družabno srečanje s skromno pogostitvijo na cerkvenem 

dvorišču. (na sliki skupina iz leta 2018). 

PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK 

ŠMARNICE 

V sredo, 1. maja, ob 19.00 bomo na praznik Sv. Jožefa delavca, 

začeli s šmarnično pobožnostjo, s katero se k Bogu obračamo na 

priprošnjo Jožefove žene, Božje Matere Marije.  
Šmarnice za otroke Med belim in modrim Nilom so posvečene spoznavanju živ-

ljenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj bomo v letu 2019 obhajali dvestolet-

nico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z izrednim 

misijonskim mesecem, ki ga je napovedal papež Frančišek. Želimo si, da bi misi-

jonarjevo pričevanje otroke spodbudilo k delu za misijone, zaupanju v Marijino 

priprošnjo in pogumu za življenje iz vere. 

 

Šmarnice za odrasle Moj mali besednjak od Ž do A nas s pronicljivimi razmisleki 

ob pojmih od Ž do A vodijo k spraševanju o življenju kristjana sredi sodobnega 

sveta. Smo pri tem pogumni? Ali raje poniknemo sredi množice, sledeč čredi, ki 

ne prepozna več, kje je srčika čudeža življenja? Kje se spotikamo in kam stremi-

mo? Da bi le »živeli svoje življenje od Ž do A, kot drevo, ki mu listje ne ovene, 

ker ima korenine v nebesih, krošnjo pa še na zemlji«!  


