Oznanila
GOSPODOVO RAZGLAŠENJ E – 6. JANUAR 2019

Ozka puščavska pot, ki je ni hotelo biti konec, se je končno le razprostrla v
široko ravan. Jezdeci, naveličani morečega molka, so naravnali kamele
drugo ob drugo.
Spregovoril je prvi: »Dolgo sem opazoval zvezdo. Dlje sem jo gledal, bolj
me je osvajala in očarala. Začetno zanimanje je dobilo ime vabilo, vabilo se
je spremenilo v klic in klic je postal zapoved, ki se ji nisem mogel upreti.
Odpravil sem se na pot in sedaj sem tukaj z vama dvema, ki pravita, da sta
doživela isto.«
Spregovoril je drugi: »Ko gledam zvezdo, ki jo vidim z očmi, mislim na
zvezdo, ki mi sije v srcu. Zvezda v srcu je to, kar je v človeku najlepše, najplemenitejše, kar ga najbolj dela človeka.
Čut za resnico, dobroto, lepoto, ljubezen, usmiljenje, odpuščanje, sočutje, pravičnost, poštenost, razumevanje, mir,
priznavanje in češčenje Najvišjega Bitja. Vse to je v meni, vse to je v vaju, vse to je v vsakem človeku in v vseh ljudeh.
Zvezda, ki se nam je prikazala in ji sledimo, je zunanje znamenje in potrdilo te notranje luči, ki jo nosimo v sebi.«
Spregovoril je tretji: »Kako bi nam te zvezde, ki si jih naštel, mogle sijati
v srcu, če bi ne bilo Nekoga, ki nam jih je prižgal? Ko o tem
premišljujem, spoznavam, da mora biti na začetku vsega neka Luč, neka
Misel, neka Beseda, ki je poklicala v bivanje vse, kar obstaja. Vsaka stvar
je dobila od nje svoj način obstajanja in delovanja. Človek, ki je na zemlji
najodličnejše bitje, nosi v srcu najvidnejše sledove te Luči, te Misli in te
Besede. Telesno smo rojeni od moža in žene po zakonih mesa in krvi,
po duhu pa smo rojeni od tega velikega Duha, čigar poteze odkrivamo
v sebi. V trenutkih tišine, ki si jih doma privoščim, kadar le morem, se
mi srce opaja z melodijami, ki prihajajo iz večnosti. Ne vem, kakšno
presenečenje nas čaka na koncu te nepričakovane in nepredvidene poti,
prepričan pa sem, da nam bo prineslo potrditev naših pričakovanj.«
Hvala vam, trije Modri! Razložili ste nam evangelij nedelje.

ZVEZDA
Koliko so že razpravljali o zvezdi! Tudi astronomi so to počeli, ker so kot Herod mislili, da jim bo natančno uspelo določiti leto Jezusovega
rojstva. Vse zaman. Še vedno je res, kar je rekel Krizostom: »Ta zvezda še zdaleč ni ena izmed tolikih zvezd in se ni pokazala po zakonih
astronomije.« In vendar je nebesno znamenje s točno določeno nalogo.
Da bi to razumeli, je dobro, da se potopimo v evangelistovo okolje. Evangelist namreč še naprej pregleduje dogodke pod vplivom starih
prerokb in določenih idejnih tokov svojega časa. Med starimi prerokbami pa je bila tudi tale: »Vidim ga, pa ne sedaj, gledam ga, pa ne blizu.
Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se vzdiguje iz Izraela« (4 Mz 24,17). Zvezda je tukaj simbol kralja in judovska besedila pred Matejevim
evangelijem so jo razlagala v mesijanskem smislu; govorijo o kralju Mesiju, ki je bil obljubljen Davidu in ki bo vir blagoslova za vsa ljudstva, ki
se bodo stekala v Jeruzalem.
Spričo takšnih pričakovanj in ob dejstvu, da so v času evangelista Mateja pogani že sprejeli evangelij, je ta moral omeniti zvezdo modrih in
njihov prihod v Betlehem kot vnaprejšnjo napoved izpolnitve vseh prerokb. Poleg tega modri niso bili neznani; stoletja so že predstavljali kasto
modrijanov in astrologov na dvorih orientalskih kraljev. Bili so usposobljeni in uradni razlagalci izrednih dogodkov in naravnih pojavov. Bog, ki
vse kliče k veri in se prilagaja miselnosti in kulturi vsakega ljudstva, je modrim na nebo postavil svoje sporočilo v obliki svetlega znamenja, ki
jim je bilo razumljivo. Tako so razumeli, da se je v Palestini rodil judovski kralj, tisti Mesija, ki se je moral roditi iz device in ki naj bi pripeljal do
popolne zmage dobrega nad zlom.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo praznik Gospodovega razglašenja – praznik Treh kraljev.
 V torek bodo zopet svetopisemske urice.
 Najlepša hvala pevcem Mešanega pevskega zbora Vladimir Močan društva upokojencev Murska
Sobota, ki so prepevali med sveto mašo. Sedaj 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.
 V torek ob 19.00 bo imel srečanje, sestanek Gospodarski svet. V petek pa člani Župnijskega
pastoralnega sveta – po sveti maši, ob 18.30.
 Slavilna skupina Veselje bo prepevala 12. in 13. januarja. Tudi spovednik iz Veržeja bo prišel
takrat.
 Hvala za velikodušnost pri nabirki za obnovo cerkvene strehe.
 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.
 Na razpolago je še nekaj izvodov Marijanskega koledarja (2,50 €).

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 6. do 13. januarja 2019

G OSPODOVO RAZGLAŠENJE – TRIJE KRALJI
8.00 Za + starše Žitek in Gregor; Za + Faniko Rozman, obl.

6. JANUAR
Gašper, Miha, Boltežar

10.00 V zahvalo za 50 let skupnega življenja in za vse Kofjačeve in Omarove; Za žive in + župljane

PONEDELJEK
7. JANUAR
Sv. Lucijan

TOREK
8. JANUAR

(sosedje)

18.00 Za + Ivanko Robar

Sv. Severin

(družina Peklar)

Za + Dragota Padovnika

SREDA
9. JANUAR

18.00 Za + Gordano Žerjav ter Nevenko, Viktorijo in Josipa Trojner
Sv. Julijan

(družina Šonaja)

Za + Franca Kovačiča

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

10. JANUAR
Sv. Gregor Niški

18.00 Za vse + Bajzekove
Za + Jožefo Rožman

(sin Jože z družino)

PETEK
11. JANUAR
Sv. Pavlin Oglejski

18.00 Za + hčerko Lidijo
Za + Marjana Karba

(p. n. staršev)
(Jožica Trplan)

SOBOTA
12. JANUAR
Sv. Tatjana (Tanja)

18.00 Za + Angelo Zemljič, 30. dan
Za + Olgo Majcen, obl. (p. n. sorodnikov); Za + Ano Šut, obl. (p. n. moža Antona)

J EZUSOV KRST
8.00 Za žive in rajne župljane

13. JANUAR
Sv. Veronika

10.00 Za + Slavico Bokan in stare starše; Za + starše Štiblar, brate in sestro iz Petanjec

