
 

 

 

Na koncilu je neki škof dejal: »Naj bi imeli tudi stokrat več duhovnikov, še tako 

dobrih in svetih, Cerkev vendar ne bi mogla izvrševati svojega vesoljnega 

poslanstva brez laikov.« 

Saj so tudi laiki – verniki po krstu in birmi in po prejemanju Gospodovega telesa 

pravi udje Kristusovega skrivnostnega telesa, Cerkve. Tudi v njih prebiva Sveti Duh. 

Vsi, ki smo po krstu včlenjeni v Kristusa, smo Cerkev. Vsi krščeni smo Cerkev in tako 

odgovorni zanjo ter za človeški rod, ki mu mora Cerkev kot celota prinašati 

evangelij in milost odrešenja. Motijo se tisti, ki spričo dejstva, da nimajo tukaj 

stalnega bivališča, marveč da iščemo prihodnjega, menijo, da zato svoje zemeljske 

dolžnosti lahko zanemarjajo, in se ne 

zavedajo, da je po veri sami spolnjevanje teh 

dolžnosti v skladu s poklicanostjo, v katero je 

vsak poklican, še bolj stroga obveza. Toda v 

nič manjši zmoti niso tisti, ki nasprotno 

mislijo, da se smejo tako utopiti v zemeljske 

posle, kakor da bi le-ti ne imeli nič opraviti z 

verskim življenjem, ki po njihovem mnenju 

obstoji izključno v bogočastnih dejanjih in v 

izpolnjevanju nekaterih naravnih dolžnosti. 

To, pri mnogih nastopajočo razklanost med 

vero, ki jo izpovedujejo, in njihovim 

vsakdanjim življenjem, je treba prištevati 

med največje zablode našega časa. 

Kakorkoli že, priznati moramo, da bi bila podoba sveta precej drugačna, če bi 

laiki bolj živeli svojo vero v svojem okolju. 

Da ne bi vladal deizem – Bog naj ne bo prisoten. 

Koncil namreč pravi, da moramo narediti Boga prisotnega v vsakdanjem 

življenju. Vera mora biti pristna in doživeta. 

Tvoj prispevek k temu je dar uboge vdove. Naj bo še tako majhen, če je iz 

prepričanja, iz srca, iz želje, da bi bilo v svetu več Boga, je to največ, kar lahko 

storiš. 

 

 

DVAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM – 11. NOVEMBER 2018 

Obilo najrazličnejših darov se lahko znajde pred oltarjem. Vsakdo je 
povabljen, da daruje to in toliko, kolikor sam meni, da lahko 

prispeva skupnosti, ki ji tudi sam po krstu pripada. Vsak dar šteje. 
In vedno znova se lahko zahvalimo Bogu, da nam daje moči in 

vzpodbude da te darove plemenitimo ter razdajamo. 

 

Martin, oborožen vojak, začuti pri 

srečanju z beračem večjo moč na 

delu. Moč usmiljenja in ljubezni 

premaga vojaka. Zagrabi meč – ne 

za to, da si naredi prosto pot, 

ampak da bi dal svojemu življenju 

novi smisel.  

 

Vdova namenja ljubezen Bogu. Bog 
je pomembnejši kot nekaj drobiža, ki 
bi ji lahko malo pomagal v življenju. 
Daruje ga nekemu zemeljskemu 
namenu. Tako je videti na prvi 
pogled. V globini njenega daru, ki jo 
boli, ljubi Boga bolj, kot pa se boji 
bolečine. Rada ima ljubezen, ki je 
vredna njenega daru. Denar je 
odvisen od nekoga, ljubezen pa od 
Boga. Medtem ko drugi dajejo, 
dajejo tudi veliko, ona pa prinaša 
dar, ki sad žrtve. Zaradi ljubezni, 
zaradi Boga torej. Bog pa bo 
poskrbel, da darovalcu ne bo nič 
manjkalo.  



 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 

 

 Obhajamo 32. nedeljo med letom.  

 Prihodnjo nedeljo bo srečanje zakonskih jubilantov. Tisti, ki jih imamo na seznamu, ste že dobili 

vabila. Vabljeni vsi, ki letos obhajate 5, 10, 15 in druge jubileje zakonskega življenja. Bogu se 

bomo skupaj zahvaljevali za njegovo varstvo in se priporočili, da vas spremlja še naprej. Srečanje 

bo pri sveti maši ob 10.00.  

 V četrtek, 15. novembra 2018, bo ob 19.00 srečanje za starše bodočih birmancev, to je 

veroučencev 7. in 8. razreda. Prosim, da se zagotovo udeležite tega prvega srečanja na začetku 

dveletne priprave na birmo. 

 Prejšnji konec tedna je bila nabirka pri vseh svetih mašah za obnovo cerkvene strehe. Hvala 
vsem, ki ste darovali – pri vseh treh mašah smo zbrali 911,90 €, 20 ameriških dolarjev in 20 
hrvaških kun. Hvala tudi vsem, ki z razumevanjem in velikodušnostjo sprejmete tiste, ki zbirajo 
darove po vaših hišah.  

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je pod vodstvom Anice Antolič očistila in okrasila 

cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Ljutomerske, in 

Prešernove ter Rihtarovec.  

 V petek ob 16.20 bodo čistili veroučne prostore starši veroučencev 6. razreda.  

 Na razpolago je  Marijanski koledar in Družinska pratika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/
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11. NOVEMBER 8.00 Za + Rozalijo, Antona in Maksimiljana Marčič 

Sv. Martin 10.00 Za + Štiblar Viktorja, 25. obl. (p. n. družine); Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

12. NOVEMBER 
  

Sv. Emilijan 
  

 
TOREK   

13. NOVEMBER 18.00 Za + Bernardo in Petra Lenardiča 

Sv. Stanislav Kostka   

 

SREDA   

14. NOVEMBER 18.00 Za + Vinka Budja                                                                                  (družina Karba) 

Sv. Lovrenc Irski   

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

15. NOVEMBER 18.00 Za + Jožefo Rožman, 1. obl. 

Sv.  Albert   

 
PETEK   

16. NOVEMBER 18.00 Za + Jerneja Bojneca                                                                            (Lea in Aleš) 

Sv.  Marjeta Škotska   

 
SOBOTA   

17. NOVEMBER 18.00 Za + Branka Tratnika                                                (p. n. družine Kosi Razboršek) 

Sv. Elizabeta Ogrska  Za + starše Jožefa in Marijo Plej 

TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

  Srečanje zakonskih jubilantov 

18. NOVEMBER 8.00 Za + Frančiško Šut, 10. obl. (hčerka z družino);       Za + Ano Jauk  (p. n. družine) 

Sv. Karolina 10.00 Za + Debelak Karla in + Debelakove, Gaborove; Za + Angelo in Leopolda Štefanec ter + Zadravec in + Klekl 

SVETE MAŠE 
Od 11.  do 18. novembra 2018 


