
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 
E-pošta: svetoresnjetelo@gmail.com, tel: 051 328 924 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti so prestopili: 
Margareta Kramaršič (90), Metelkova ul. 50; Ivan Jaga-
rinec (79), Lenart; Miroslava—Katica Šori (88), Šarho-
va ul. 7; Ivan Kopčič (59), Celjska ul. 14; Marta Ana 
Čonč (83) Rapočeva ul. 18; Jurij Flamiš (84), Radvanj-
ska c. 6; Janez Florjančič (96), Kardeljeva c. 73; Rozina 
Hojs (92), Radgona. 

Dekanijski Križev pot, bo v nedeljo 27. marca, ob 15.00 
uri, na Pekrski gorci. 

V ponedeljek, 28. marca, ob 17.00 uri, bo v stolni župniji 
odprtje razstave, posvet in sv. maša ob spominu na 100-
obletnico smrti škofa Napotnika. 

Dekanijska spovedna nedelja bo 3. aprila, ob 15.00 uri, pri 
frančiškanih in v Puščavi. 

Spovedni dan v stolnici ob radijskem misijonu, bo 8. apri-
la, med 7.00 in 19.00 uro. 

Križev pot za mlade po Mariboru bo 6. aprila. Ob 19.00 uri 
bo sv. maša v stolnici, ob 19.30 začetek križevega pota. 

Koncert Godalnega kvarteta Feguš ob 30-letnici delovanja, 
bo v soboto 9.4. ob 19.30, v stolnici. Haydnovih Sedem po-
slednjih besed našega Odrešenika na križu in Tartinijev 
Oratorij za godalni kvartet - vstop prost 

Krizmena maša bo v četrtek, 14. aprila, ob 9.00, v stolnici. 

OBVESTILA 

Od ponedeljka, 4. aprila, bodo večerne 

svete maše v naši cerkvi, ob 19.00 uri.  

 

                   

APRIL 2022 
10. aprila: Cvetna (oljčna) nedelja 

ali nedelja Gospodovega trpljenja je prvi 

dan velikega tedna, ko bogoslužno doga-
janje predstavlja Jezusov slovesni vhod v 

Jeruzalem. Obredi cvetne nedelje, zlasti procesija z zelenjem in bra-

nje evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju (pasijon), izvirajo iz 

bogoslužnih navad jeruzalemske Cerkve, ki so poznane in opisane že v 

4. stoletju. Tradicija blagoslavljanja zelenja se je začela pojavljati v 
7. stoletju. Po vzorcu jeruzalemskega bogoslužja so urejeni tudi seda-

nji obredi, ki so bili prenovljeni med t. i. liturgičnim gibanjem v letih 

1951–1955, dokončno obliko pa so dobili po drugem vatikanskem cer-

kvenem zboru (1962–1965). 

Cvetna nedelja je vsebinsko povezana z velikim petkom, ko se spomi-

njamo Gospodovega trpljenja in smrti na križu, na oba dneva pa pri 

bogoslužju prebiramo odlomke o Jezusovem trpljenju in smrti. Poseb-

nost maše na cvetno nedeljo je začetek obreda z blagoslovom zelenja 
pred cerkvijo, ki ga v procesiji med petjem slavilnih pesmi odnesejo v 

cerkev. Zelenje (oljčne vejice in različne vrste butar) verniki zbirajo 

in povezujejo po posebnih krajevnih navadah ter blagoslovljenega od-

nesejo domov. V ospredju bogoslužja cvetne nedelje ni blagoslov ze-

lenja, temveč procesija v čast Kristusu Kralju. 

Med mašo poteka slovesno branje ali petje pasijona iz enega od prvih 

treh evangelijev, ki poročajo o zaroti proti Jezusu, zadnji večerji z 

učenci, Jezusovem trpljenju v vrtu Getsemani, sodnem procesu, ob-
sodbi na smrt, smrti na križu ter o pokopu v grob. Duhovnik in drugi 

bogoslužni sodelavci oblečejo rdeča bogoslužna oblačila, ki simbolizi-

rajo trpljenje in pasijon. 

SPOKORNO BOGOSLUŽJE BO                
V SOBOTO, 2. APRILA OB 18.00 URI. 

2018 
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VELIKI ČETRTEK, ob 19.00, 

obhajanje spomina zadnje večerje 

s sodelovanjem otrok, ki se pri-

pravljajo na prvo sveto obhajilo, 

ki bo v nedeljo 12. junija. 

VELIKI PETEK, edini dan v letu, 

ko ni svete maše. Ob 15.00, kri-

žev pot s sodelovanjem birman-

cev. Ob 19.00 bo obred češčenja 

križa ob pasijonu iz Janezovega 

evangelija. 

BLAGOSLOV VELIKONOČ-

NIH 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 ob 19.30. Osrednje 

bogoslužje ob največjem prazni-

ku. S sodelovanjem skavtov bo-

mo iz ognja pred cerkvijo prižgali 

velikonočno svečo in tako opravi-

li obred luči. 

VELIKA NOČ,  

NEDELJA, 17. APRILA 

8.00 SV. MAŠA S PROCESIJO 

10.00 SVETA MAŠA 

Za pusta so maškare obiskale 

tudi našo župnijo. 

Naslednji dan, se je pa začel 

postni čas in otroci, ki se pri-

pravljajo na prvo sveto obhajilo, 

so pred večerno sveto mašo, šli k 

prvi sveti spovedi. Pri maši je bil 

tudi obred pepelenja. 

V tednu družine so otroci pri nedeljski maši sodelovali in se svo-

jim staršem zahvalili za življenje in za vse kar zanje storijo. Do-

roteja in Katarina Korpič, Ana Munda in Ana Belšak so z inštru-

menti polepšale trenutek, ko so otroci objeli starše in jim izročili 

zahvalno pismo.  

Pevci radi vadijo in se družijo. Tu na sliki ob 

praznovanju 

70. rojstnega 

dne zagnane-

ga in zvestega 

pevca  Franca 

Tementa. 

DOGODKI V MARCU 


