
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: 
Stanka Osterc (82) Krekova ul.; Marjan Verovnik (79) Prušnikova 

ul.; Ervin Čeh (86) Lackova c.;  Vida Peršin (85) Regentova ul.; Ivan 

Smodiš (72) Komenskega ul.; Neža Jurič (95) Dalma-

tinska ul.; Mira Krajnc (74) Ul. Frana Kovačiča; 

Karolina Dugina (94) Dalmatinska ul.; Peter Zorec 

(74) Kettejeva ul.; Angela Lupša (95) Endlicherjeva 

ul.; Stanko Ščavničar (72) C. prol. Brigad; Ante 

Topić (82) Dalmatinska ul.; Anton Germič (87) Ket-

tejeva ul.; Stanislava Faletič (71) Regentova ul.; Zlat-

ka Bela (89) C. zmage; Boris Kretič (46) C. zmage. 

Svojo zemeljsko pot je zaključil v jutru velike sobote, 11. aprila 2020, 
in odšel k svojemu nebeškemu Očetu ter mu še enkrat izrazil svojo 
popolno pripravljenost: »Da, Oče.« in odšel v svoj nebeški dom. Nad-
škof Uran je pokopan v ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja.  V naši 
župniji se ga hvaležno spominjamo tudi po tem, da je vodil Telovsko 
procesijo, 31. maja 2018. 

+ NADŠKOF ALOJZIJ URAN 

 

                   

MAJ 2020 
Najprej vas v imenu duhovnikov in ožjih žup-
nijskih sodelavcev prav lepo pozdravljam. 
Mesec in pol se iz varnostnih razlogov nismo 
mogli zbirati v svoji cerkvi. Povezani smo bili 
v molitvi. Sedaj smo hvala Bogu spet tu. Če nas je do sedaj varovala izolaci-
ja, nas bodo sedaj ščitili varnostna razdalja, maske in razkuževanje. 
Pomembna bo tudi primerna razporeditev števila obiskovalcev svete maše.  
Vabim vas, da se dosledno držimo teh navodil.  
Zahvaljujemo se vsem, ki ste tudi v času karantene preko TTR ali s kakšno 
kuverto finančno podprli župnijo. Bog je preko vseh vas že vnaprej, v prejš-
njih mesecih in letih, pripravil vse potrebno za gmotno vzdrževanje cerkve 
in župnišča v času karantene. Vseeno moramo ugotoviti, da je za nami praz-
nični čas, ki vsako leto pomembno doprinese materialnemu vzdrževanju žup-
nije. Tudi kuvert za kurjavo mnogi 
niste imeli možnost oddati. Tisti, ki iz 
varnostnih razlogov prihajate k sveti 
maši samo med tednom, lahko svoje 
darove pustite v nabiralniku pri vho-
du v cerkev. 
Hvala neznani darovalki ali daroval-
cu, ki je prosil za sv. maše v času kri-
ze. Za Božjo pomoč in tolažbo v času 
preizkušnje mašujejo tudi sosednji 
jezuiti in salezijanci. 
Prosim, da prihajate k obhajilu v vrsti 
po eden in pazite, da ste dovolj 
oddaljeni drug od drugega. Obhajilo 
prejmete na roko, naredite par kora-
kov stran od duhovnika, potisnete 
masko nekoliko navzdol in zaužijete 
hostijo. Nato masko spet pravilno 
postavite na usta. 
Hvala za potrpežljivost in razumeva-
nje! Župnik F. Bertolini 

http://www.svetoresnjetelo.si


Letošnja pomlad je bila zaznamovana s pandemijo COVID19, ki je 
ustavila javno življenje. Tako je bila cerkev od petka 13 marca, do 
nedelje 3. maja zaprta za skupinske dogodke. Bila pa je odprta za 
molitev posameznikov. O dogajanju v tem času je napisal nekaj 
zanimivih misli p. Franc Kejžar DJ: Ker nisem prerok in premalo 
vem, se ne bom spuščal v napovedovanje prihodnosti glede korone. 
Ker verujem, verujem z upanjem, optimistično, zaupajoč Bogu, da 
se bo vsa ta stvar rešila na bolje in ne na slabše. Ker sem nekaj 
avanturista in fantasta, upam na poseben Božji poseg nad korono, 
ne vem, kakšen, ampak, da se nekako stopi kot sneg. 
Aprila je bilo tako sijajno, tako čudovito, tako lepo vreme, da smo 
obhajali veliko noč s kozmično liturgijo. Cerkve so bile zaprte, stvar-
stvo pa je bilo odprto, sijajno, čudovito, zelo naklonjeno do ljudi, ki 
smo se v takem vremenu tudi dobro počutili. To je čudež. Bog je z 
nami! (potem pa je bil še dež, hvala Bogu) 
Mnogo jih je umrlo zaradi korone. Absolutnega razloga za praznik ni 
nikoli. Vedno kdo kje žaluje. Korona nas je soočila s smrtjo, vendar 
to za življenje ni nekaj novega. Smrt je bila vedno del življenja, le da 
se tega ne zavedamo, ko smo polno živi. Sedaj je korona s smrtjo 
soočila vse, ves svet, ne glede na ideologijo: smrt in umiranje sta 
del našega življenja tudi v največjem razcvetu in sijaju. Velike noči 
ni brez velikega petka. 

MAJ 2020 
CERKEV V ČASU VARNOSTNIH UKREPOV ZARADI COVID 19 

Letošnje šmarnice so zgodbe dveh družin. Dveh 
mam, dveh očkov in osmih otrok, ki so vsi pribli-
žno enake starosti. Vsi živimo preprosto življenje 
na obrobju mesta, na dveh majhnih kmetijah in 
v isti župniji. Nekega poletnega dne sva se mami 

odločili, da vseh osem mulcev peljeva na krajše počitnice. In prav 
med temi počitnicami so se rodile te zgodbe. To so resnične zgo-
dbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. So 
zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. 
Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem 
ima Marija posebno mesto.  

ŠMARNICE ZA OTROKE 

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svete-
ga Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane 
učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh (prim. Jn 20,19–23).  
Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha 
v Cerkvi in življenju krščanske 
skupnosti, saj je on dejavno 
navzoč ob sprejemanju odloči-
tev, izbira oznanjevalce  ter 
jih vodi . Začetki Cerkve so po 
Apostolskih delih v tesni pove-
zanosti s prihodom Svetega 
Duha. 

Četrtek, 21. maja, GOSPODOV VNEBOHOD  

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor 

jim je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklo-

nili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovóril: 

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in pou-

čujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega 

Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In 

glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Mt 28, 16-20. 

Nedelja, 31. maja, BINKOŠTI  


