SEDEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 7. OKTOBER 2018
KAJ JE LJUBEZEN
IN KAJ LJUBEZEN NI

Ljubezen je, če te trpljenje drugih
prizadene, če lakoto drugih
občutiš na svojem telesu, če
osamljenost in strah, stiska in obup
malih in slabotnih trgajo tvoje
srce.
Ljubezen ni slabotna. Ljubezen ni
slepa. Ljubezen ne pozna negativne
drže: saj ne delam nič narobe.
Ljubezen ni pasivno prenašanje
drug drugega. In ne preverjanje
drugih, ali so vredni ljubezni.
Ljubiti pomeni ljubiti konkretne
ljudi. Takšne, kot so, vsak dan.
Kljub temu da lahko včasih dnevno
druženje postane zelo težko. Kljub
temu, da želijo antipatije in
razočaranja, jeza in odpor zadušiti
našo dobro voljo.
Na začetku stvarjenja
Ljudi ljubiti zato, ker so prijazni, se
ju
je Bog
kot moža
in
lahko
kaj ustvaril
kmalu razvije
v katastrofo.
ženo.
Kajti ljudje niso vedno tako prikupni,
da
bi jih
imeli radi.
Zaradi
tegazaradi
bo možtega
zapustil
Odpuščati sovražniku, nasprotniku
očeta in mater in se pridružil
priznavati, zlo poplačati z dobroto, to
presega
človeške
moči.
svoji ženi
in bosta
oba eno
meso.

V neki molitveni skupini so se
pogovarjali o zakonu in družini.
Na koncu se je oglasil starejši
mož in rekel: »Šele sedaj, po
smrti svoje žene, razumem tisto
besedo iz evangelija, ki pravi:
Mož bo zapustil očeta in mater
in se pridružil svoji ženi in bosta
oba eno telo. Odkar sem
vdovec, dojemam, kako sva bila
z ženo zares eno. Zdi se mi,
kakor da me je nekdo prerezal
na pol in tu je ostala samo še
ena polovica.«
Težko je govoriti o družini in zakonu. Nobeno tkivo medčloveških
odnosov ni tako ranljivo in občutljivo, nobeno tako dragoceno in
sveto. Martin Luter je zapisal: »Družina je za človeštvo lahko vir
blagoslova ali pa vir prekletstva.«
Če je Jezus Kristus hotel odrešiti svet, je moral odrešiti in
posvetiti tudi družino. Tudi ta potrebuje odrešenje, kakor vse
razsežnosti človeškega življenja. Zato se je hotel roditi v človeški
družini in v njej je preživel trideset let. Čeprav sam ni ustvaril
lastne družine, je naglasil medsebojno zvestobo zakoncev in
neločljivost tega, kar je Bog združil. Ljubil je otroke, jih objemal
in blagoslavljal.
Na začetku stvarjenja
ju je Bog ustvaril
kot moža in ženo.

Tako nista več dva,

Zaradi tega bo mož zapustil

ampak eno meso.

očeta in mater in se pridružil

»Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne ločuje!«

svoji ženi in bosta oba eno meso.
Tako nista več dva,
ampak eno meso.
»Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne ločuje!«
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo 27. nedeljo med letom – Rožnovensko nedeljo.
 V četrtek bomo začeli z duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju z Lukovim
evangelijem. Takoj po večerni maši. Kdor bi želel se pridružit, je dobrodošel.
 Skavti vabijo na skavtski dan, ki bo v soboto 13. oktobra 2018, od 14.00 naprej v
Podgradu pri ribniku.
 V nedeljo bo sooblikovala obe sveti maši s petjem Vokalna skupina Luč.
 Hvala Slavilni skupini Veselje za sooblikovanje svete maše in adoracije.
 Hvala tudi vsem, ki ste velikodušno darovali za obnovo cerkvene strehe in betonskih
zidov naše cerkve.
 Svetopisemske urice bomo začeli v torek, 9. oktobra 2018, ob 17.15. Zadaj lahko
vzamete prijavnice
 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in
okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje
cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve
pod
vodstvom
Nataše
Ros.
V mesecu oktobru bodo poskrbeli, da bodo
veroučni prostori čisti in urejeni, starši
veroučencev 7. razreda.
 Na razpolago je nova številka revije Prijatelj,
Praznična in Poti k Bogu.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 7. do 14. oktobra 2018

S EDEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA
8.00 Za žive in + župljane; Za + Ano in Antona Lipič

7. OKTOBER

10.00 Za + Franca Drvarič iz Petanjec in starše Janeza in Marijo

PONEDELJEK
8. OKTOBER
Sv. Benedikta

TOREK
9. OKTOBER

18.00 Za + Franca Fekonja

(p. n. družine Kozar)

Sv. Janez Leonardi

SREDA
10. OKTOBER

(p. n. domačih)

18.00 Za + Franca Hojsa, 5. obl. in za + ženo Štefanijo

Sv. Danijel

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

11. OKTOBER
Sv. Janez XIII

18.00 Za + Marijana Karba

(p. n. Marije Bagari z družino)

Za + Jerneja Bojneca

(sin Peter z družino)

PETEK
12. OKTOBER
Sv. Maksimilijan Celjski

18.00 Za + Lojzeta Logarja, obl.
Za + Tončeka Lipiča, 8. obl.

SOBOTA
13. OKTOBER
Sv. Edvard

18.00 Za + Marijo Veberič
Za + Vinka Mauko, obl.

O SEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
14. OKTOBER

8.00 V zahvalo za uspešno operacijo; Za + Marijo Vrbančič, obl.
10.00 Za + Štefana in + Aniko Mataj in vse + Haukove iz Sodišinec; Za žive in + župljane

