OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 14. OKTOBER 2018

VEČNO ŽIVLJENJE

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim
učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo
premoženje, prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili njegovim besedam.
In Jezus je vnovič spregovoril: »Otroci, kako
težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre
kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš
pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj
strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem
more rešiti?«

Kaj ima zares obstoj? Kaj ima zares smisel? Sedanjega življenja je s smrtjo
konec. Človek, ki je poln navdušenja na poti prišel k Jezusu, je bil prepričan
v večno življenje. Njegova velika skrb je bila v tem, kaj bi moral zdaj storiti,
da bi dosegel večno življenje. Ni se postavil na stališče: Držimo se tega, kar
imamo sedaj! Naredimo si to
Mladenič, ki ga srečamo v
življenje čim lepše in udobnejše! evangeliju 28. navadne nedelje, je
Zaprimo oči pred smrtjo in ne mislil, da je večno življenje pravica,
razmišljajmo o tem, kaj pride za ki jo je mogoče pridobiti s kakšnim
njo. Ta človek želi v tem življenju dobrim delom; pravica, ki bi mogla
poskrbeti tudi za prihodnje.
živeti
hkrati
z
»velikim
K Jezusu je prišel z velikim premoženjem«, ki ga je imel. V
zaupanjem. Jezus ga je opozoril na resnici pa mu Jezus predlaga hojo
Božje zapovedi. Kdor udobnega in za njim, ki terja, da na prvo mesto
lepega življenja po lastnem okusu postavi njega. Natančna hierarhija
ne postavi nad vse, temveč na vrednost.
vsak način upošteva Božjo voljo, je Vera namreč ne
na poti v večno življenje. živi skupaj z
Upoštevanje Božjih zapovedi malikovanji.
lahko v tem življenju prinese tudi Srečanje se tako
negativne posledice. Vendar izrodi v žalost
prinaša povezanost z Božjo voljo, zapustitve.
z Bogom samim. Samo iz Začetni zagon hrepenenja se
povezanosti z njim, s popolnoma sprevrže v žalostno srce, ki ostane
in večno Živim, lahko izvira večno zapleteno v zanke minljivega
bogastva. Klic brez odgovora: nad
življenje.
ljubeznijo do Jezusa je prevladala
ljubezen do prgišča denarja.

Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh
je to ki sprašuje, je na pravi poti. Od
Človek,
nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je
mladosti, odkar je sam prevzel odgovornost za svoje življenje, je upošteval Božje
vse mogoče.«

Biti bogat v nebesih. Kaj lepšega ni
mogoče. Težjega tudi ne. Težko za
tiste, ki se radi trdno držijo nečesa.
Iz strahu pred izgubo, česarkoli že.
Razumljivo – ta strah. To pa je
nebeško, Bogu zaupati. To vse
olajša in daje polet.

zapovedi. Nenavadno je samo, da ga Jezus v njegovem ravnanju ni potrdil. Pozval ga
je, naj se osvobodi vsega premoženja in mu začne slediti. Pokazal mu je popolnoma
novo življenjsko vsebino in nov življenjski stil. Razdal naj bi vse, in sicer dokončno, tako
da tega ne bi več mogel dobiti nazaj. Ubogi, ki bi dobil premoženje, bi ga tudi porabili.
Namesto tega naj bi neprenehoma sprejemal Jezusa, poslušal naj bi njegovo besedo,
opazoval njegova dejanja, bil napolnjen z njegovim Duhom, bil naj bi nenehno z njim
in z njim deli svoje življenje. Stalna povezanost z Jezusom bi ga torej privedla do tega,
da bi svet in življenje začel razumevati tako kot Jezus. Ta povezanost bi ga pripravila
na večno življenje, za življenje v skupnosti z Bogom.
Tako kot od Jezusovih učencev se tudi od vseh nas pričakuje, da bi nam hoja za
Jezusom zaradi njega samega in zaradi evangelija pomenila več kot vse drugo.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo 28. nedeljo med letom.
 V četrtek bomo nadaljujeli z duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju z Lukovim
evangelijem. Takoj po večerni maši.
 Prihodnja nedeljo bo misijonska nedelja, ko bomo razmišljali o misijonih, molili za
misijonarje in jih podprli s svojimi darovi.
 Hvala tudi vsem, ki ste velikodušno darovali za obnovo cerkvene strehe in betonskih
zidov naše cerkve. Zbrali smo 938,56 € in 53 hrvaških kun. Od velike noči, ko smo
začeli zbirati za ta namen, ste poleg nabirk na prvo nedeljo, darovali osebno v
župnijski pisarni, ob pogrebih ali nakazali na TRR 7555 evrov.
 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je pod vodstvom Nataše Ros očistila in okrasila
cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci –
sever.
 Hvala skupini staršev veroučencev 8. razreda, da so očistili veroučne prostore.
 Na razpolago je nova številka revije Misijonskih obzorjih, Prijatelj, Praznična in Poti k
Bogu ter Don Bosko.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 14. do 21. oktobra 2018

O SEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
8.00 V zahvalo za uspešno operacijo; Za + Marijo Vrbančič, obl.

14. OKTOBER

10.00 Za + Štefana in + Aniko Mataj in vse + Haukove iz Sodišinec; Za žive in + župljane

PONEDELJEK
15. OKTOBER
Sv. Terezija Avilska

TOREK
16. OKTOBER

18.00 Za + Slaveka Korena

(žena z družino)

Sv. Marjeta

SREDA
17. OKTOBER

18.00 Za + Dragotina Padovnika, 30. dan

Sv. Ignacij Antiohijski

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

18. OKTOBER
Sv. Luka

18.00 Za + Srečka Orgoliča, 30. dan
Za + Frančiško Dundek ob rojstnem dnevu

PETEK
19. OKTOBER

(p. n. Marije)

18.00 Za + Feliksa Dundeka

Sv. Pavel od križa

SOBOTA
20. OKTOBER

18.00 Za + mamo Marijo Kegl, obl. in + očeta Lovrenca in ves + rod

Sv. Irena (Mira)

Za + Branka Tratnika iz Bučečovec

(ljudske pevke Večnica)

D EVETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
8.00 Za žive in rajne župljane

21. OKTOBER
Sv. Uršula

10.00 Za + starše in brata Adanič iz Šratovec

