Oznanila

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA – 23. DECEMBE R 2018

VESELJE IN UPANJE
V današnjem kratkem evangeliju naletimo na tri izraze, ki
pomenijo veselje in prinašajo upanje.
Elizabeta sprejema v svojo hišo sorodnico Marijo. Napolnjena s
Svetim Duhom jo pozdravlja: »Blagoslovljena, ti med ženami!«
Zares je blagoslovljena. Pod srcem nosi otroka, ki združuje v sebi
vse čase, ki se vanj stekajo vsa hrepenenja, v njem udejanjajo vsa
preroštva in izpolnjujejo vsa upanja. Vsi kraji sveta so vanj zazrti,
kakorkoli je kje lepega, dobrega in resničnega, se v njem ogleduje.
Zgodovina dobiva v njem svoj smisel.
Otrok v Elizabetinem telesu se zgane. Kako ne? Skrivnostno čuti,
da je davno Napovedani in težko Pričakovani tu. Ko odraste, mu bo pripravljal pot, ga krstil, mu vzgojil prve
učence, zanj bo trpel in šel pred njimi v smrt. Od veselja nad vsem tem zadrhti v materinem telesu.
Blagor ji, ki je verovala! Zakaj je verovati blagor? Je veren človek na boljšem od nevernega? Če mu ta reče:
»Daj, pokaži mi svojega Boga ! Kaj naj mu da ali pokaže?
Oba doživljata enako bivanjsko grozo v zavesti, kako smo si ljudje, kljub vsej bližini, neskončno daleč. Kako
daleč nam je šele Bog! Na koncu koncev mora bivati vsakdo sam, odločati sam, odgovarjati zase sam, pred
prepadom smrti in kar je za njim, stati sam.
In vendar to »samost« verni čuti drugače kot neverni. Kdor nima vere, je resnično osamljen. Prisiljen je živeti
brez smisla in brez upanja. Verni pa ima Boga. Nekoga, ki mu je bližji, kot je sam sebi. Nekoga, komur zaupa,
ga ljubi, mu izroča sebe, svojo sedanjost in večnost.
Marija je bila blagrovana, ker je imela takšno vero. Neskončno oddaljeni Bog ji je bil po veri neskončno blizu.
Z njim se je pogovarjala, iz njega in zanj je živela in se mu popolnoma darovala. Spočela ga je v srcu in se tako
pripravila, da ga je mogla spočeti pod srcem. Tako se je spolnilo, kar ji je bilo napovedano.
Kaj je napovedano tistemu, ki ne veruje? Kaj naj se nad njim spolni?

Božič je drugi največji in najstarejši
krščanski praznik, zagotovo pa je
najbolj priljubljen praznik. Skozi
stoletja je zvezal nase celo paleto
najrazličnejših kulturnih prvin in z
njimi šege, navade in verovanja, ki so
velikokrat predkrščanskega izvora.
Božič je spomin na Kristusovo
rojstvo. O njem sta pisala Matej in
Luka v svojih evangelijih. O rojstvu in
mladosti Jezusa poročata vsak po
svoje, tako, da se evangelija ne
ponavljata.

Naj se v
božičnem času
svet prerodi, naj
v tem krhkem
svetu zadiši po
ljubezni, miru,
zdravju in sreči.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo četrto adventno nedeljo.
 Jaslice so postavljene. Hvala vsem, ki ste jih postavljali: med tednom odrasli, v soboto mladi, ter
vsem, ki ste postregli s čajem in drugimi dobrotami. Hvala vsem, ki ste nabrali mah in darovali
smreki.
 Hvala skavtom, da so prinesli plamen Betlehemske luči miru.
 Hvala staršem veroučencev 5. razreda, ki ste v petek očistili veroučne prostore. V mesecu
januarju bodo na vrsti starši veroučencev četrtega razreda.
 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 iz naselja bloki.
 Na razpolago je Marijanski koledar (2,50 €), Stopinje (10 €) in božična številka Družine,
Misijonska obzorja, Glasnik Kraljice miru.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 9. do 16. decembra 2018

Č ETRTA ADVENTNA NEDELJA
Luč miru iz Betlehema
8.00 Za žive in rajne župljane

23. DECEMBER
Sv. Janez Kancij

10.00 Za + starše Gumilar in brata Janeza; Za + Angelo Zemljič, 7. dan

SVETI VEČER

PONEDELJEK
24. DECEMBER
Sv. Adam in Eva

18.00 Za + starše Zver, obl. in + starše Kovačič; Za + očeta in mamo Menhart (Fanica z družino)
Za + starše Zofijo in Franca Mir ter Franca in Rozalijo Škrlec ter brata Franca
20.30 Za blagoslov družine v novem domu

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO

TOREK
25. DECEMBER

0.00 Za žive in rajne župljane

10.00 Za + Emilijo Šormaz, obl.

(hčerki z družinama)

SREDA

Blagoslov vode in soli

26. DECEMBER
Sv. Štefan

8.00 Za + iz družine Karba in Petretič
10.00 Po namenu

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

27. DECEMBER

18.00 Za + Matildo in + Franca Vukan

Blagoslov vina

Sv. Janez, apostol in evangelist

PETEK
28. DECEMBER

18.00 Za + Tomislava Sepeši

(p. n. žene Danice in hčerke Mirjam z družino)

Nedolžni otroci

SOBOTA

e

29. DECEMBER
Sv. Tomaž Beket

18.00 Za + mamo Elviro in + očeta Tibora

Za + Jožeta Grosa in + starše Fašalek

S VETA DRUŽINA
Blagoslov otrok

30. DECEMBER

8.00 Za + Marijo Puklavec, obl.; Za žive in rajne župljane
10.00 Za + očeta Karla Mencigarja, obl. in ves + rod; Za + Slavka in vse + Veberič ter starše Špolar

