
 

 

 

Pred nami je zahvalna nedelja, lepa 

priložnost, da se zahvalimo Bogu ne 

le za pridelke naše rodovitne 

slovenske zemlje, marveč za vse 

darove, s katerimi nas je obdaril in 

obogatil. 

O Johannu Sebastianu Bachu, 

znanem glasbeniku in skladatelju 

številnih cerkvenih pesmi in skladb, 

je znano, da je na stara leta 

oslepel. Otroci so mu svetovali 

operacijo, a ni uspela. Iz bolnišnice 

se je vrnil slep. Ko je slišal, da so 

otroci med seboj šušljali »Oče nas 

ne vidi in nas nikoli več ne bo videl,« 

jih je zbral in jim rekel: »Ne vidim 

vas in vas ne bom več videl, a sem 

Bogu hvaležen, da vas slišim.« Povabil jih je, da so z njim zapeli družinsko 

zahvalno pesem. Ko so jo odpeli, je dodal besede, vredne globoko vernega 

umetnika: »Velika škoda je, če pozabimo Bogu reči hvala, in velika nesreča 

je, če ne znamo Bogu reči hvala.« 

Z zahvalno pesmijo se bomo to nedeljo zahvalili Bogu za vse, kar nam je po 

svoji previdnosti naklonil, saj je vse, kar smo in kar imamo, njegov dar. Tudi 

za neuspehe, neuresničene želje, male in velike preizkušnje, trpljenje in 

križe – Bogu hvala! On more vse to obrniti nam v dobro. Vsi ste povabljeni, 

da se mu pridružimo ob oltarni mizi in mu izrazimo svojo iskreno zahvalo. 

 

 

 

ENAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM – 4. NOVEMBER 2018 

Gospod, danes je zahvalna nedelja. 
Dan, ko se ti lahko še na poseben način 
zahvalimo za vse darove in milosti, ki 
nam jih naklanjaš. 

Hvala ti za  nebo in zemljo, za svetlobo 
in temo, za vodo in kopno, za rastline in 
živali, Sonce, luno in zvezde.  

Hvala, da si ustvaril tudi nas – ljudi, in 
da si nam poslal svojega Sina, ki je 
postal nam enak v vsem, le v grehu ne. 

Hvala ti za tvoje zapovedi, ki si nam jih 
dal zaradi ljubezni do nas. 

Hvala za vse lepo, pa tudi za 
preizkušnje, ki nas vedno bolj 
povezujejo s teboj. 

Pomagaj nam, da bi jih izpolnjevali 
zaradi tvoje ljubezni do tebe in do 
svojih bližnjih. 

Amen. 

 

To, kar žanjemo, pogosto nismo 

sejali. In če smo že sejali, je to 

samo prvi korak do žetve. Celo 

če vneto gnojimo in skrbimo za 

setev, bistveno ni v naših rokah. 

Bistvene stvari ne pridejo od 

nas, ampak do nas. Mislimo na to. 

Zahvaljujmo se za to.  
 

Gospod, hvala ti za rodovitno 

zemljo … Hvala za travnike, 

polja in njive, za svetlobo in 

temo, za tvoj dotik v rosi in 

tvoj smehljaj v cvetu … Hvala 

za vsak najmanjši dar,  saj so 

le-ti najlepši. 

Hvala ti, Gospod, ker ti nikoli 

ne jemlješ, ampak vedno daješ 

v obilju. 



 

 

 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 

 

 Obhajamo 31. nedeljo med letom - Zahvalno nedeljo. Bogu se zahvaljujemo za vse darove, ki so nam 

bili dani za telesno in duhovno življenje. Bog skrbi za nas tudi po dobroti naših bližnjih. Danes bi se rad 

zahvalil vsem, ki dejavno sodelujete v naši župnijski skupnosti, da vse poteka, kot je treba in s tem tudi 

meni olajšate delo. Najlepša hvala vsem članom župnijskega in gospodarskega sveta, vsem župnijskim 

skupinam, organistoma in zborovodjem, animatorjem, pevcem, ministrantom. Vsem, ki pomagate pri 

poučevanju verouka: Jaka, Sandra, Mirjana, Helena. Hvala vsem, ki materialno podpirate delovanje 

župnije, še posebej v tem času, ko zbiramo sredstva za velik projekt: obnovo cerkvene strehe in 

betonskih zidov. Mnogim, ki pomagate pri oratoriju, miklavževanju in drugih dejavnostih. Rad bi se 

zahvalil tudi vsem, ki namenite darove meni osebno. Hvala gospe Silvi, ki pridno skrbi za domače 

dobrote na vrtu, Tunčiki za likanje (pranje) cerkvenih in mojih osebnih stvari. Vsem, ki prinesete 

domače dobrote za mojo kuhinjo ali me povabite na kosilo. Še posebej najlepša hvala vsem, ki se me 

spomnite v svojih molitvah in me tako podpirate pri mojih prizadevanjih. Bog vam povrni z večnimi 

dobrotami. 

 V torek bodo svetopisemske urice. Ob 17.15. 

 V petek in soboto bo v naši cerkvi seminar ozdravljenja, ki ga bo vodil znani hrvaški teolog, publicist in 

katoliški novinar DRAŽEN BUŠIČ. V petek se bo začel s sveto mašo ob 18.00, nato bo govor in molitve. 

V soboto se bo začel ob 16.00 z drugim govorom. Ob 18.00 bo sveta maša in nato tretji govor in 

slavljenje. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Šratovec, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve 

ima od sobote naprej skupina s Kapelske ceste pod vodstvom 

Anice Antolič. Za čiščenje veroučnih prostorov bodo v mesecu 

novembru poskrbeli starši veroučencev 6. razreda. Prvo čiščenje 

bo v petek 16. novembra 2018, ob 16.20.  

 Na razpolago je Marijanski koledar (2,50 €) in Družinska pratika 

(5,90 €) 

 

 

 

 

 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/


 

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 

 

PONEDELJEK   

5. NOVEMBER 
  

Sv. Zaharija in Elizabeta 
  

 
TOREK   

6. NOVEMBER 18.00 Po namenu + Ivanke Živic 

Sv.Lenart  Za + Jožefo Rožman                                                   (družina Žnidarič iz Zbigovec)  

 

SREDA   

7. NOVEMBER 18.00 Za duše v vicah 

Sv. Ernest  Za + Andreja Kosi                                                      (družina Pelc Franca iz Radenec) 

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

8. NOVEMBER 18.00 Za + Stanislava Živic 

Sv.  Bogomir  Za + Marijana Karba                                                                            (Frida Karba) 

 
PETEK   

9. NOVEMBER 18.00 Za + Jakoba Klemenčiča, obl. 

Sv.  Teodor  Za + Ivanko Tropenauer in + iz družine Kavčič 

 
SOBOTA   

10. NOVEMBER 18.00 Za + iz družine Kosi 

Sv. Leon Veliki  Za + Elizabeto Flegar                                                     (družina Flegar Ane s Tišine) 

DVAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

   

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 

SVETE MAŠE 
Od 4.  do 11. novembra 2018 


