Oznanila
ČETRTA NEDELJA MED LETOM – 3. FEBRUAR 2019

TODA ON JE ŠEL
PO SREDI MED NJIMI
Koliko je dandanašnji ljudi, predvsem mladostnikov, mladih družin, ki so
Boga zavrgli, izrinili iz svojega življenja. So samozadostni in mislijo, da ga
ne potrebujejo; obisk maše in druženje z Bogom so zamenjali za obiske
koncertov, športnih prireditev in v zadnjem času predvsem večjih
nakupovalnih središč, njihovih svetišč; svoje otroke prej kot v cerkev ali k
verouku pošiljajo na treninge in zunajšolske dejavnosti, namesto da bi jih,
ko začnejo obiskovati verouk, spremljali k maši in bili z njimi, pa jih
navadno pripeljejo le do cerkvenih vrat, po maši pa jih pridejo iskat.
Spomnim se, kako je bilo, ko sva z ženo šla na sprehod. Dohitela sva
dedka in babico z vnučkom. Prisluhnila sva, s kakšnim navdušenjem jima
je pripovedoval o verouku, o pesmici, ki so se je naučili in zapeli, o tem,
kaj jim je katehistinja pripovedovala o Jezusu in njegovih učencih. Dragi
starši, ne jemljite otrokom tega veselja, spremljajte jih in se veselite z
njimi.
In ravno zaradi otrok nas Bog, kljub vsem našim napakam, slabostim in samozadostnosti, ko mislimo, da v življenju ničesar več ne
potrebujemo, nikoli ne zapusti. Vedno hodi sredi med nami, četudi se tega ne zavedamo, ne obupa, ampak potrpežljivo čaka. Čaka
na čas, ko ga bomo spet potrebovali, ga spet našli in se vrnili k njemu, on pa
nas bo sprejel z vso ljubeznijo, kakor lahko le oče sprejme svoje otroke.
Ljudje so danes še kako lačni duhovnosti; tavajo v temi, iščejo luč,
potrebujejo nekoga, v katerega lahko verujejo, ki se mu lahko zaupajo;
nekoga, ki jih bo poslušal in ne spraševal, ki jim bo dajal ljubezen, varnost in
zavetje. In nenazadnje, »ki bo šel sredi med njimi in hodil dalje« ne glede na
to, če ga bodo kdaj hoteli pahniti iz svojega življenja.

Ljubezen je Božji dar človeku – tako nam
govori Sveto pismo.

Pogledati ven iz krožnika, prek roba
svojega krožnika, da ne tuhtaš
sklonjenih glav s somišljeniki v
lastnem krogu, ampak dvigni se,
dvignite glave, vstanite in poglejte čez
lasten plot. To je enostavno. Ni
potrebna kakšna posebna energija,
ampak malo dobre volje. Kdor
pogleda prek roba svojega krožnika,
dobi široko, odprto srce, jasen pogled.

Človek ljubezen preprosto zaživi. Podarjena
mu je v bivanje.
Izkusi jo, če to hoče ali ne. Zaradi nje lahko
zboli –
ali pa je očaran. Ljubezen je kakor žerjavica,
ki tli v človeku. Je kakor deroča reka, ki ga odnese s seboj.
Ljubezen pa ni le ljubezen med možem in ženo,
ampak tudi ljubezen do otrok, ljubezen do sočloveka, do narave –
ljubezen kot temeljno razpoloženje in drža, ki prežema vse naše misli
in vsa naša dejanja – in ljubezen med Bogom in človekom.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo četrto nedeljo med letom.
 V sredo bo v naši župniji srečanje dekanijskih duhovnikov. Ob 9.30 bo molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim in ob 10.00 sveta maša. Somaševanje duhovnikov bo vodil g. Štefan Vinkovič – župnik v
Križevcih. Vabljeni k molitvi in k sveti maši. Ob teh priložnosti hvala vsem, ki boste pripravili pecivo.
 Prihodnji konec teden, od 8. do 10. februarja, bo priprava na poroko v Gornji Radgoni. Začetek ob 19.00.
Vabljeni vsi, ki načrtujete v letošnjem letu poroko.
 Verski tednik Družina je začela izhajati v prenovljeni obliki in obogatena z novimi vsebinami. Prizadevajo
si, da bi vse vas nagovorili in vam približali krščanske vsebine. Odločili so se za posebno naročniško
akcijo in vas prosijo, da si po maši vzamete nekaj časa in izkoristite ponudbo. Na voljo so posebne
naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Ob tem
vam Družina podarja priložnostno darilo: kuharsko knjižico b.
 Danes (bodo odšli) so odšli pevci otroškega pevskega zbora na praznovanje don Boskovega praznika v
Ljubljano, na Rakovnik.
 Za romanje v mesecu juliju – v Črno goro in Albanijo - imamo še 15 prostih mest.
 Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima
od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec.
 Starši veroučencev 3. razreda bodo čistili veroučne prostore čez 10 dni v sredo, 13. februarja in v petek
22. februarja. Začetek čiščenja je vedno ob 17.00.
 Na razpolago je nova številka revije Prijatelj, Glasnik Kraljice
miru in Don Bosko.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 3. do 10. februarja 2019
ČETRTA NEDELJA MED LETOM
8.00 Za + starše Galun in za zdravje v družini; Za + starše Žunič, brata in sestre ter ves + rod

3. FEBRUAR
Sv. Blaž

10.00 Za žive in rajne župljane; Za + Jurija Ajleca (družina Ros)

PONEDELJEK
4. FEBRUAR
Sv. Leon

TOREK
5. FEBRUAR

18.00 Za + mamo Albino, obl. in + očeta Jožeta Kosiča
Sv. Agata

SREDA
6. FEBRUAR

18.00 Za + Ano Flister, obl.

Sv. Doroteja

ČETRTEK
7. FEBRUAR

18.00 Za + Andreja Kosi

(družina Kosi iz Ključarovec)

Sv. Pij X.

PETEK
8. FEBRUAR

18.00 Za + Jožefo in Jožeta Rožmana

Sv. Hieronim

SOBOTA
9. FEBRUAR

18.00 Za + sodelavce KUD Bubla

Sv. Apolonija

PETA NEDELJA MED LETOM

10. FEBRUAR

8.00 Za + Alojzijo Rožman, obl. (hčerka Jožica z družino); Za žive in rajne župljane
10.00 Za + moža Jožeta Mencigarja, obl., Za + Marijo Škrlec, obl. (družina Toplak)

