Oznanila
NEDELJA SVETE DRUŽINE – 30. DECEMBER 2018

LJUBITI SE NAUČIMO V DRUŽINI
Božični čas, v katerem obhajamo praznik Svete družine, na poseben način
govori o tem, kako je "hrepenenje po Bogu zapisano v človekovo srce,
kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga; in Bog ne neha pritegovati
človeka k sebi, in samo v Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne
neha iskati" (KKC 27). To pritegovanje človeka k Bogu se začenja v
jaslicah. Sicer se verjetno ne bi toliko ustavljali ob njih in zrli v njih
upodobljeno skrivnost, preprosto družino v preprosti družbi tistih, ki so
odprti za skrivnost, torej za Boga.
Božja beseda, izbrana za nedeljo Svete družine, predstavlja različne vidike življenja v družini. Sirah v prvem berilu opiše
veselje srečnega očeta, ki je svojim otrokom želel posredovati bogata življenjska spoznanja. Ta izhajajo iz spoštovanja
očeta in matere in prinašajo blagoslov. Priporoča usmiljenje in prizanesljivost otrok do njiju takrat, ko jima pešajo moči.
To pri Bogu ne bo pozabljeno, ampak se jim bo "vračunalo v spravo za grehe". Drugo berilo bi lahko imenovali spodbudo
apostola Pavla za družinsko življenje v Gospodu. Našteva kreposti, ki naj bi si jih "oblekli" kot Božji izvoljenci in nad katere
naj bi si kot "vez popolnosti" nadeli ljubezen. Potem bo Kristusov mir kraljeval v srcih. Neke vrste pogoj za to pa je
Kristusova beseda, ki "naj bogato prebiva med nami", zatrjuje apostol. Zasidranost v Božji besedi, nenehno odkrivanje
njene resničnosti in lepote je moč za vse, kar se v življenju dogaja. Zato je lahko v družini ali v kakšni drugi skupnosti
radost in sreča, kljub temu da pridejo skrbi in stiske, katerim se v življenju ni moč izogniti.
Evangelij pa govori o 12- letnem dečku Jezusu, ki je "po končanih prazničnih dneh ostal v templju, ne da bi njegovi starši
to opazili". Lahko si predstavljamo njuno stisko, ko sta opazila, da Jezusa ni z njima. Vrnila sta se in ga našla v templju,
kjer je bil zatopljen v to, "kar je njegovega Očeta", kot jima je sam rekel v odgovor na vprašanje, zakaj je to storil.
Zatopljen je bil v Božjo besedo, ki so jo razlagali judovski učitelji; poslušal
jih je in spraševal. Cerkev nam to Sveto družino daje za zgled, ki naj bi ga Ljubezen, vera in hvaležnost
posnemali, da bi tudi v naših družinah rasle iste kreposti in ista ljubezen,
so temelji družine
kot pravi mašna prošnja.

ODRAŠČANJE
Trinajsto leto življenja je v življenju mladega Izraelca pomenilo
posebno prelomnico. S tem letom je deček po postavi postal
polnoleten. To so beležili s posebnim bogoslužjem, ki so ga imenovali
»bar micvah«, po naše »sin postave«.
V mesecih pred tem obrednim dnem se je moral deček učiti brati
odlomke iz starozavezne postave in prerokov, ki so bili tisti dan
označeni za branje v shodnici. K takemu bogoslužju je šel dvanajstletni
Jezus. Postal je polnopraven član izvoljenega naroda, začel je svojo lastno pot skozi življenje in sprejel je obveznosti
do postave in s tem do Izraelovega Boga Jahveja. Prav novi odnos med Jezusom in njegovim nebeškim Očetom je
tedaj v Jeruzalemu prišel na poseben način do izraza.
Zakonita polnoletnost je za vsako judovsko mater pomenila določeno ločitev od njenega otroka. Tudi vsaka druga
mati pozna čas, ki postane zanjo večkrat zelo boleč, to je čas, ko se začne odraščajoči otrok trgati od nje. Ta čas
dozorevanja otroka je zelo pomemben tako zanj kakor tudi za starše. Otrok podzavestno čuti, da mora začeti trgati
vezi, ki so ga do tedaj priklepale na starše, in vzpostaviti druge vezi, ki ga bodo privedle na njegovo samostojno
življenjsko pot. Kako bo otrok to storil, pa je v veliki meri odvisno od staršev – od vzgoje, ki je je bil otrok deležen.
Tako bo ta odhod bolj ali manj boleč. Kako se nanj pripravljate vi?
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo nedeljo Svete družine.
 V petek bo prvi petek v mesecu, ko bom obiskal bolnike. Ta dan bo tudi sveta maša v Dosor – ju
ob 16.00.
 V soboto bo pri sveti maši sodeloval Mešani Pevski zbor Vladimir Močan društva upokojencev
Murska Sobota. Po sveti maši bodo imeli še kratek koncert. Vabljeni, da že sedaj računate na to,
da ostanete še nekaj minut po sveti maši in prisluhnete pevskemu zboru.
 Slavilna skupina Veselje bo prepevala 12. in 13. januarja. Tudi spovednik iz Veržeja bo prišel
takrat.
 Prihodnjo nedeljo bo nabirka za obnovo cerkvene strehe. Lepo priporočam.
 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.
 Na razpolago je Marijanski koledar (2,50 €), in božična številka Družine, Misijonska obzorja,
Glasnik Kraljice miru.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 30. decembra 2018 do 6. januarja 2019
SVETA DRUŽINA
Blagoslov otrok
8.00 Za + Marijo Puklavec, obl.; Za žive in rajne župljane

30. DECEMBER
Sv. Janez Kancij

10.00 Za + očeta Karla Mencigarja, obl. in ves + rod; Za + Slavka in vse + Veberič ter starše Špolar

PONEDELJEK
31. DECEMBER

18.00 Bogu v zahvalo za 80 let življenja ter za + očeta Štefana Mariča in tasta Štefana Tratnika

Sv. Silvester

NOVO LETO – MARIJA, BOŽJA MATI

TOREK
1. JANUAR

8.00 Po namenu

10.00 Za + Tončeka Lipiča ob rojstnem dnevu

SREDA
2. JANUAR
Sv. Bazilij in Gregor

ČETRTEK

18.00 Za + Andreja Kosi

(družina Kosi iz Ključarovec)

Za + Vinka Budja

(Roman z družino)

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

3. JANUAR

18.00 Za + starše Terezijo in Franca Bobnar

Presveto Jezusovo ime

PETEK
4. JANUAR

18.00 Za + očeta Franca in za + moža Jožefa ob rojstnem dnevu

Sv. Angela

SOBOTA

e

5. JANUAR

18.00 Za + Milivoja in + Jožefa Čuka

(domači)

Sv. Milena (Emilijana)

GOSPODOVO RAZGLAŠENJ E

6. JANUAR

8.00 Za + starše Žitek in Gregor; Za + Faniko Rozman, obl.
10.00 V zahvalo za 50 let skupnega življenja in za vse Kofjačeve in Omarove; Za žive in + župljane

