DEVETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 21. OKTOBER 2018

SLUŽENJE
Prav nič se ne čudimo Jakobu in Janezu, ki
sta želela v Božjem kraljestvu zasesti prvi
dve mesti. Tudi se ne čudimo ostali
deseterici, ki je ob tem kazala nejevoljo.
Človeku je položeno v naravo, da želi v
ospredje in hrepeni kvišku. Če je kdo v Prevelik ugled
duhovno zdravje
tem uspešen, se v drugih poraja zavist, iz za
ni dobro.
nje pa huda kri in še kaj hujšega. Nekateri George Bernard Shaw
duhovni učitelji se zato nagibajo k razlagi,
da je želja po uveljavljanju leglo vsega zla
v človeku. Drugi pravijo, da je ta težnja od Boga. Bog je velik – razumljivo je, da mu človek,
njegova podoba, želi postati podoben.
Jezus
je dal apostolom dva odgovora. V prvem, kratkem, pravi, da nam Oče v nebesih
Jakob in Janez bi rada imela prednost
pripravlja drugačen razpored sedežev, kot si ga mi zamišljamo tukaj na zemlji.
in sedela tik ob Jezusu. Jezus pa ju zavrne
in jasno pove, da pri njem veljajo
Drugi odgovor pa je za nas odločilnejši. Odvrača nas od sanjarjenja o sedežih, ki nas čakajo
drugačna pravila. Jezus bi rad bi mi vsi bili
v nebesih, ter nas prestavlja v zemeljsko resničnost. Tu se namreč odloča, kakšna mesta
prvi. Prvi v ljubezni in služenju.
bomo tam zasedli. Jezus naše težnje za veličino ne zavrača, ne pravi, da je grešna, ne
opominja nas, naj se zavedamo, da smo prah zemlje (kot nas opominja ena naših cerkvenih pesmi). Naj se le uveljavimo, pravi,
vendar pa naj vemo, v čem je naša prava uveljavitev in veličina. Veličine ne daje mesto, ki ga kdo zavzema, temveč jo daje
pripravljenost za služenje. »Prvi« svet je res prvi v tehničnem in kakšnem drugem pogledu, velik pa je toliko, kolikor je pripravljen
služiti »tretjemu« svetu. Cerkev na severni polobli je na raznih področjih prva, velika je pa toliko, kolikor je pripravljena in sposobna
služiti Cerkvi na južni polobli. Neka župnija je lahko po številu nedeljnikov prva, velika pa je toliko, kolikor je v njej prisoten Kristusov
duh služenja.
Lahko se zgodi, da nekdo pod videzom služenja drugim streže
lastnemu samoljubju. Srečal sem ženo, ki je bila vsa nesrečna, ker
njeni otroci kljub
vsem
njenih Vsakdo izmed nas bi moral biti
prizadevanje niso bili misijonar v kraju in okolju, kjer
v šoli prvi. Poznal živimo. Drug drugemu smo
sem duhovnika, ki je potrebni, potrebujemo pomoč,
bil ves bolan, ker mu drug od drugega se učimo, delamo
po
več
letih in za druge živimo. Prav zato smo na
neutrudnega dela ni svetu. Naše poslanstvo in dobra
uspelo, da bi njegova dela so misijonarstvo. Vsak lahko
župnija postala vzor nekaj stori za rast vere, ki človeka
Bog nam je zatočišče in moč!
bogati, osrečuje in osvobaja.
drugim.
Ps 46, 1

Danes je misijonska nedelja, ko se na poseben način spominjamo tistih, ki orjejo ledino med pogani v daljnih deželah Azije,
Afrike in Južne Amerike. Šli so za Kristusovim povabilom: »Pojdite po svetu, učite vse narode in krščujte jih v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha.« Zavedajo pa se tudi, da sami od sebe ne morejo ničesar storiti. Božja milost in naše molitve jih
spremljajo pri njihovem delu.
Ne smemo pa pozabiti še na nekaj pomembnega: vsakdo izmed nas je poklican, da »misijonari«. Morda res nismo poslani
v oddaljene kraje, med tuje ljudi, a vendar naše vsakdanje okolje potrebuje mnoge misijonarje. Začnimo v svoji najožji
okolici. Tudi tukaj so ljudje potrebni pomoči, potrebni, da jim kdo pomaga odkrivati Kristusa!
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo 29. nedeljo med letom, Misijonsko nedeljo. Razmišljamo o misijonskem poslanstvu
tistih, ki delujejo v misijonih in tudi o našem misijonskem poklicu. Molimo za misijonarje in jih
podpiramo s svojimi darovi.
 Zahvaljujem se vsem, ki darujete za novo streho in sanacijo betonskih zidov. Nekateri ste že
osebno prinesli svoj dar oziroma ga nakazali na bančni račun ali kako drugače. Do sedaj imamo
zbranih dobrih 20 odstotkov, upamo, da bo občina izpolnila obljubo in prispevala svoj delež.
Potem bomo imeli malo več kot eno tretjino. Kljub temu pa še veliko manjka.
Konec meseca oktobra bodo člani župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta začeli
zbirali prispevke po domovih. Radi bi, da bi zbrali do konca leta večji del sredstev in bi tako
lahko začeli z deli drugo leto spomladi. Župnijska cerkev, ki je urejena, v dobrem stanju – je
znamenje, da to svetišče župljanom in krajanom nekaj pomeni, da so nanjo ponosni in jim ni
vseeno v kakšnem stanju je. Časi, ko se je gradila cerkev, so bili v marsičem drugačni. Zavedam
se, da je navdušiti ljudi za gradnjo nove cerkve nekaj drugega, kot jih navdušiti, da po dobrih
30 letih žrtvujejo, prispevajo za popravilo. Že takrat se je zbiralo od hiše do hiše, potem tudi za
orgle in nove zvonove. Zdaj pa so na vrsti popravila, vzdrževalna dela. Lepo priporočam to
akcijo. (Seveda je vedno možno, da svoj prispevek izročite na dosedanje načine ali pa takrat,
ko pridejo nabiralci na vaš dom.)
 Zahvaljujemo se skupini Radenci – sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina naselje - bloki.
 Na razpolago je nova številka revije Misijonskih obzorjih in Don Bosko.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 21. do 28. oktobra 2018

S EDEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA
8.00 Za žive in rajne župljane

21. OKTOBER
Sv. Uršula

10.00 Za + starše in brata Adanič iz Šratovec

PONEDELJEK
22. OKTOBER
Sv. Janez Pavel II.

TOREK
23. OKTOBER
Sv. Janez Kapistran

18.00 Za + Marijo Stanek ob roj. dnevu
Za Medjugorske romarje in v dober namen

SREDA
24. OKTOBER
Sv. Anton M. Klaret

18.00 Za + Antonijo Grešak, obl
(družina Lukač z Gubčeve ceste)

Za + Andreja Kosi

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

25. OKTOBER
Sv. Darinka

18.00 Za + Martina Zamuda, obl.

(sinova Miran in Matej z družino)

Mariji v zahvalo za zdravje in v priprošjo za varstvo v družini

PETEK
26. OKTOBER
Sv. Lucijan

18.00 Za + Zvonko Zmazek, 30. dan

(vnukinji Mirjam in Nataša z družinama)

Za + Franca Kovačiča

(Čolnik Aleš z družino)

SOBOTA
27. OKTOBER

18.00 Za + Alojza Kereca ter + Alojza in + Ano Kurbus

Sv. Sabina Avilska

Materi Božji v zahvalo ter za + starše in + brata

T RIDESETA NEDELJA MED LETOM
28. OKTOBER
Sv. Simon in Juda Tadej

8.00 Za + Frančiško in + Karla Domanjko (domači); Za žive in rajne župljane
10.00 Za + Friderika Fašaleka, obl. in + ženo Marijo; Za osvoboditev duše

