
 SVETO PISMO IN EDINOST KRISTJANOV 

V Svetem pismu, ki je zaklad vseh kristjanov, je 

začrtana pot edinosti vseh kristjanov, ki si jo vsi 

močno želimo. 

Iz nje je razvidno da more biti temelj edinosti 

edinost duha. V Svetem pismu beremo o prvih 

kristjanih, da so bili enega srca in duha. Ta pa se 

uresničuje najprej v naših družinah, soseskah, in še 

zlasti v bogoslužnih občestvih, šele nato lahko 

gradimo mostove edinosti preko globin različnosti 

drugih krščanskih Cerkva. Zato nas zavzetost za 

edinost vabi, da v okolju v katerem živimo in delamo 

več storimo za razumevanje in mir med ljudmi; šele, 

ko bomo uspešno opravili to šolo, bomo ob podpori 

molitve lahko napravili še kakšen korak v smeri 

vesoljne edinosti. 

KAKO BRATI SVETO PISMO? 

Beri redno.  

Tako kot pri hrani in vadbi, je tudi tu najboljši način »malo in 

večkrat«. 

Beri načrtno.  

Če se zaženeš v Sveto pismo in začneš brati, kar ti pride pred oči, boš 

kmalu zmeden. 

Beri ga kot celoto.  

To ne pomeni: preberi vse naenkrat. Poskušaj ugotoviti, kako določen odlomek ali 

knjiga pojasnjuje druge. 

Odlomke povezuj. Bodi pozoren tudi na to, kako se na različnih mestih pojavljajo 

določene teme na popolnoma drugačen način. 

Beri pozorno.  

Tudi se, da boš bral tako, da boš tudi mislil, kaj bereš. Poskušaj se kot novinar vživeti 

v dejanski položaj. Sprašuj se o vsem, kar bereš; vzbuja naj ti vprašanja in kritiko. 

Odgovori na to, kar bereš.  

Pravi preizkus naše iskrenosti ni v tem, koliko smo prebrali, ampak koliko se po tem 

tudi ravnamo. 

 

 

TRETJA NEDELJA MED LETOM – 27. JANUAR 2019 

Oznanila 

Ne smemo brati evangelija kot notar 

preverja oporoko, ampak brati kot dediči. 



 
 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo tretjo nedeljo med letom. Svetopisemsko nedeljo. 

 Na god svetega Janeza Boska (31. 1. 2019) bo v naši župniji celodnevno češčenje. Zjutraj ob 8.00 bo 

najprej sveta maša, nato pa molitvena ura oziroma češčenje Najsvetejšega. (1 uro). Zvečer bo kot 

običajno v četrtek pol ure pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim, nato maša in po 

maši vabljeni mladi, animatorji k molitvi pred najsvetejšim. Od 19.00 do 20.00 vabljeni člani zakonskih 

skupin, starši in vsi drugi. 

 Prvega februarja bo predavanje za zakonce in starše. Še posebej vabljeni starši letošnjih 

prvoobhajancev in birmancev. Predaval bo dr. Janez Vodičar – salezijanski duhovnik in profesor na 

Teološki fakulteti v Ljubljani. Tema predavanja bo: vzgoja za odnose. 

 Drugega februarja bo naša župnija obhajala don Boskov praznik. Sodelovale bodo vse pevske skupine. 

Po sveti maši pa bo koncert domačih pevskih skupin in drugih glasbenikov. 

 Otroški pevski zbor se bo prvo nedeljo v februarju (3.2.2019) udeležil srečanja otroških pevskih zborov 

na Rakovniku, to bo osrednje slovensko praznovanje praznika svetega Janeza Boska. Tako kot pred 

dvema letoma je možno, da se pridružite tudi starši in drugi odrasli.  Otroški zbor bo imel ob 12.00 

generalno pevsko vajo, ostali pa se bomo zapeljali v Želimlje, kjer si bomo ogledali salezijansko 

gimnazijo. Prispevek za prevoz je 15 €. Do sedaj so se prijavili trije odrasli. Prosim, da se prijavite do 

srede zvečer, da bomo v primeru, da nas ne bo veliko naročili manjši avtobus. 

 Za romanje v mesecu juliju imamo prijavljenih že za pol avtobusa.   

 Zahvaljujemo se skupini z Gubčeve ceste, ki je pod vodstvom Lee Gomboc očistila cerkev. Skrb za 

čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz 

naselja Jelovica. 

 Na razpolago je nova številka revije 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/
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27. JANUAR 8.00 Za + starše Galun in za zdravje v družini; Za + starše Žunič, brata in sestre ter ves + rod 

Sv. Angela Merici 10.00 Za žive in rajne župljane;     Za + Jurija Ajleca (družina Ros) 

 

PONEDELJEK   

28. JANUAR   

Sv. Tomaž Akvinski   

 
TOREK   

29. JANUAR 18.00 V čast Materi Božji za zdravje vnuka Luka 

Sv.Valerij   

 

SREDA   

30. JANUAR 18.00 Za + Alojza Preloga in ves + rod 

Sv. Martina   

ŽUPNIJSKO ČEŠČENJE 
ČETRTEK 8.00 Po namenu                 (po maši molitvena ura)  

31. JANUAR 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

 18.00 Za + Marijo Maroša iz Melinec 

Sv. Janez Bosko 18.30 Češčenje (mladina in animatorji); 19.00-20.00: člani zakonskih skupin, starši  in drugi 

 
PETEK   

1.  FEBRUAR 18.00 Po namemu 

Sv. Brigita Irska  Za + Jerneja Bojneca ob r. d. in vse + iz družin Bojnec in Dominko 

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 
SOBOTA   

2. FEBRUAR 18.00 Za + Otilijo Posavec, 4. obl. 

  Za + Stričevič Nevena, obl. 

 ČETRTA NEDELJA MED LETOM    

   

3. FEBRUAR 8.00 Za + Franca in + Heleno Kranjec iz Murskih Petrovec; Za žvie in + župljane 

Sv. Blaž 10.00 Za + Ivanko Tropenauer, obl.; Za + Debelak Franca, ml. in vse + Debelakove 

SVETE MAŠE 
Od 27. januarja do 3. februarja 2019 


