
GOSPOD, DAJ,  

DA TUDI JAZ SPREGLEDAM 

Vedno znova se moramo zavedati, da nas Cerkev s svojo liturgijo 

najlepše uči, kako naj razumemo Sveto pismo. Če ga jemljemo 

kakor katerokoli drugo knjigo, ne bomo nikoli našli do njega 

pravilnega pristopa: ne bo se nam »odprlo«. 

Cerkev ne želi, da današnji dogodek o slepcu iz Jerihe, ki je 

predstavljen v evangeliju, razumemo samo kot neko poročilo 

preteklega dogodka, ki bi se nas malo ali nič ne tikalo. Prav zaradi 

tega je izbrala za prvo berilo vrnitev Izraelcev iz babilonske 

sužnosti, ki je lepo podoba za notranje spreobrnjenje iz teme in 

krive poti greha. Gre za moje, tvoje odrešenje in odrešenje nas 

vseh. O tem govori današnje drugo berilo. Veliki duhovnik 

Kristus prinaša odrešenje. To je pokazal tudi na slepcu iz Jerihe. 

Če smo zares prepričanji, da »je slep ves človeški rod«, kakor 

pravi Gregor Veliki, da je brez Boga in svetlobe, potem ni težko 

razumeti, kaj pomeni Jezusov prihod na zemljo in njegov 

današnji skrivnostni mimohod skozi našo evharistično 

skupnost. Cerkev nas vedno znova vzpodbuja, da nikoli ne 

začnemo svojega evharističnega slavja, ne da bi prej iz globine 

svojega srca vzkliknili s slepim iz Jerihe: »Gospod, usmili se!« 

Ozdravljenje je bilo znamenje vere, ki rešuje. Slepi je šel, 

potem, ko je bil ozdravljen, za Jezusom. Kdor v resnici med 

sveto mašo sreča Jezusa, mu bo sledil tudi v življenju, čeprav 

se mu bodo na pot postavile marsikatere ovire. 

 

 

TRIDESETA NEDELJA MED LETOM – 28. OKTOBER 2018 

… Prišli so v Jeriho … 

Poskušajmo nekoliko osvetliti dogodek današnjega evangelija v luči takratnega časa: Jeriha, 35 km oddaljena od Jeruzalema, 

je prijetno mesto. Je kot oaza v pravi puščavi blizu Mrtvega morja. Herod je mesto znova pozidal. Služi velikašem iz 

Jeruzalema kot zimska rezidenca. Veliko vode je, ker je več izvirov in vodovodov. Ne imenuje se zastonj »mesto palm«. Jeriha 

je tudi postaja za romarje na poti v Jeruzalem. Od tu imajo še dan hoda. 

Ob mestnih vratih berači stezajo roke k mimoidočim. Prepuščeni so pomoči drugih. So brez sredstev, bolni in brez postrežbe. 

O kakšnem socialnem zavarovanju se še nič ne ve. Med njimi je slepi Bartimaj. Tudi danes upa kot vsak dan na kakšen 

kovanec. Toda današnji dan ni kot drugi.  

Slepec ni gluh. Slišal je, da bodo šli mimo Jezus in njegovi apostoli. Kot vse njegovo ljudstvo, tudi on pričakuje Mesija, 

osvoboditelja, rešitelja. Morda mu bo on prinesel ozdravljenje? So že tu. Bartimaj vpije iz vsega grla. Kliče Jezusa z imenom, 

ki je pridržano za Mesija: »Davidov sin!« Jezus ga sliši in ga ozdravi, vrne mu vid. Bartimaj gre na pot za Jezusom. Sedaj so 

njegove oči odprte. Toda še veliko drugega bo moral odkriti. 

Slepec ni gluh. Slišal je, da bodo šli mimo Jezus in njegovi apostoli. Kot vse njegovo ljudstvo, tudi on pričakuje Mesija, 

osvoboditelja, rešitelja. Morda mu bo on prinesel ozdravljenje? So že tu. Bartimaj vpije iz vsega grla. Kliče Jezusa z imenom, 

ki je pridržano za Mesija: »Davidov sin!« Jezus ga sliši in ga ozdravi, vrne mu vid. Bartimaj gre na pot za Jezusom. Sedaj so 

njegove oči odprte. Toda še veliko drugega bo moral odkriti. 

Jezusova roka je 

široko odprta in 

ozdravi telesno slepoto 

in duševno slepoto. 

Slepemu njegova vera 

ni vrnila samo vida. 

Odgovori z enako 

kretnjo svoje roke: 

Pripravljen sem. 

Lahko računaš name. 

Kamorkoli boš šel, ti 

bom sledil.  



 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 

 

 Obhajamo 30. nedeljo med letom. Prihodnja nedelja bo prva nedelja v mesecu novembru,  

31. nedelja med letom, tako imenovana zahvalna nedelja.   

 V četrtek je praznik Vseh svetih. Sveta maša bo samo ob 8.00 zjutraj. Molitve za rajne bo na 

pokopališču ob 15.00. 

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo med svetimi mašami nabirka za obnovo strehe. V prihodnjih 
dneh, po praznikih, kot je bilo oznanjeno prejšnjo nedeljo in ste dobili obvestilo na dom, vas 
bodo obiskali člani župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta s prošnjo, da bi darovali 
za obnovo strehe in betonskih zidov.  

 V petek bom obiskal bolnike na domu. Sveta maša bo tudi v Dosor – ju. Ob 16.00. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med vsemi svetimi mašami priložnost za sveto spoved. 

 Slavilna skupina Veselje bo sooblikovala sveto mašo drugi konec tedna v mesecu novembru, 
ko bo tudi v petek in soboto seminar ozdravljenja, ki ga bo vodil hrvaški teolog, publicist in 
katoliški novinar Dražen Bušič. 

 Zahvaljujemo se skupini iz naselja bloki, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 

krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Šratovec. Hvala staršem veroučencev 7. 

razreda, da so očistili veroučne prostore.  

 Na razpolago je nova številka revije Misijonskih obzorjih, Prijatelj in Don Bosko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

TRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

   

28. OKTOBER 8.00 Za + Frančiško in + Karla Domanjko (domači); Za žive in rajne župljane 

Sv. Simon in Juda Tadej 10.00 Za + Friderika Fašaleka, obl. in + ženo Marijo; Za osvoboditev duše 

 

PONEDELJEK   

29. OKTOBER 
  

Bl. Mihael Rua 
  

 
TOREK   

30. OKTOBER 18.00 Za + Jožeta Kosiča, obl. in + ženo Abino 

Sv. Marcel  Za + Lovrenca Vugrinec, obl. + ženo Marijo in vse + Kovačove 

 

SREDA   

31. OKTOBER 18.00 Za + Štefana Cvetko in vse + Cvetkove 

Sv.Bolfenk  Za +  Ferija Erjavca iz Kranja 

VSI SVETI 
ČETRTEK   

1. NOVEMBER 08.00 Za + očeta in + mamo Rožman ter + sina Petra 

 15.00  Molitve na pokopališču 

S P O M I N  V E R N I H  R A J N I H  
PETEK   

2. NOVEMBER 18.00 Za + starše Marijo in + Stanka Munda 

  Za + Ivanko in + Franca Tropenauer 

 
SOBOTA   

3. NOVEMBER 18.00 Za + Frančiško Kocbek in + Fišer Antona 

Sv. Viktorin Ptujski  Po namenu 

ENAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA 

 8.00 Za + Cecilijo Himelrajh, obl. in + Jožeta Mesiček (domači) 

4. NOVEMBER  Za + očeta Štefana Kahra, obl. in ženo Terezijo ter stare starše 

Sv. Karel Boromejski 10.00 Za + Marijo Gabor; Za zdravje; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 28. oktobra do 4. novembra 2018 


