
Odrini na globoko! 

Jezusovi učenci celo noč lovijo ribe, pa nič ne ujamejo. 

Nato Jezus reče Petru: »Odrini na globoko in vrzi mreže 

na lov« (5, 4b). Peter ne verjame Jezusovim besedam, ker 

kot izkušen ribič dobro ve, da če niso celo noč nič ujeli, 

ko je ribe veliko lažje loviti, dejansko ni nobene možnosti, 

da kaj ujamejo podnevi. Toda na Jezusovo besedo kljub 

temu vrže mreže in ujame se veliko število rib, tako da se 

čolna skoraj potapljata.  

Petru takoj postane jasno, da ni veroval Jezusovim 

besedam in da je grešen človek. Zato prosi Jezusa, naj 

odide od njega. Toda Jezus ga ljubeznivo pogleda in mu reče: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi« (Lk 5, 10b). 

 Ko prebiramo ta evangeljski odlomek, opazimo, kako šibka je bila vera apostolov, čeprav so imeli Jezusa 

vsak dan v svoji sredi. Imeli so ga tako rekoč na dosegu roke. Bil je Bog in vendar so kljub temu tolikokrat 

podvomili vanj. Zato se mi zdi čisto normalno, da tudi danes, ko Jezusa ne vidimo, kot so ga videli apostoli, 

toliko ljudi vsaj občasno podvomi v Boga in njegovo dobroto. Mnogi vidijo zlorabe in hudodelstva, ki se dogajajo 

v svetu, spet drugi občutijo krivice, ki se dogajajo prav njim. Mislijo si: če bi bil Bog pravičen, ne bi dopustil, da 

se mi dogajajo krivice. Spet drugim v življenju gre dobro in so uspešni. Zato mislijo, da Boga ne potrebujejo, ker 

so lahko sami brez pomoči od zgoraj prišli do svojega lastnega blagostanja. Na drugi strani pa nam tudi današnji 

svet ponuja številne pristne iskalce in oznanjevalce vere.  

»Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more, kdor ima Boga ta ima vse. 

Ker vse mine, le Bog ostaja isti in vse propade, le On je vedno mlad.« 

 

 

PETA NEDELJA MED LETOM – 10. FEBRUAR 2019 

Oznanila 

Pravo srečanje z drugim  
nam odpre nov začetek! 
 

Obstajajo srečanja, ki nas globoko 
ganejo. Imamo občutek, da smo srečali 
človeka, v katerem je nekaj svetega. 
Lahko izrazimo le občudovanje do 
nečesa skrivnostnega, kar izhaja iz te 
osebe. 

Takšno je srečanje prvih učencev z 
Jezusom. Jezus jim zada nalogo, da 
vržejo mreže za ribolov. Ko se njihove 
mreže proti vsem pričakovanjem 
napolnijo z veliko količino rib, Peter 
pade pred Jezusa. V njem spozna 
nekaj, kar prekaša njegovo dojemanje. 
V njem čuti Božjo skrivnost. In 
hkrati ugotovi, da je vseskozi živel 
mimo sebe. Ko izkusi resnično bistvo 
drugega, je pripravljen svoje življenje 
popolnoma spremeniti. 

 

Dragi Bog, v mojem poklicu velja tvoja beseda in zapoved. Zaupam 

ti in vrgel bom mreže. Ti pa poskrbi za dober in uspešen ulov.  



 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo peto nedeljo med letom.  

 V torek, 12. februarja 2019, bodo spet svetopisemske urice. Začetek ob 17.15. 

 Prejšnjo soboto in nedeljo je bila pri vseh mašah nabirka za obnovo cerkvene strehe. Darovali 

ste 1085,60 €. Najlepša hvala vsem. Ta teden sem plačal predračun in sicer za strešna okna: 

55.255 €. 

 Vabljeni na Slavljenje za družine, ki se bo prihodnjo nedeljo, 17. februarja 2019 ob 15.00 v Vrtcu 
Lavra v Murski Soboti. Z nami bo gost, p. Toni Brinjovc, ki nam bo spregovoril na temo: "Moški 
so drugačni, ženske tudi!"  

 V petek, 22. februarja 2019 ob 18.30, bo v naši cerkvi slavilni večer pred Najsvetejšim s 
skupino Abend iz Litije. Lepo vabljeni vsi, ki imate radi sodobno krščansko glasbo, in ki bi želeli, 
da še bolj odprete svoje srce Njegovi besedi. K temu nam bo pomagala slavilna skupina fantov 
in deklet, ki jih povezuje ideja, da je glasba lahko več, kot le pesem. Dobrodošli prostovoljni 
prispevki za kritje stroškov. Skupina je izdala tudi CD in ga bo možno kupiti po adoraciji. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in okrasila cerkev. 

Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci - sever. 

 Starši veroučencev 3. razreda bodo čistili veroučne prostore čez v sredo, 13. februarja in v petek 

1. marca. 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 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

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) 

 

PONEDELJEK   

11. FEBRUAR 18.00 Za rajne mame Ido, Frančiško in Marijo ter rajne lurške romarje 

Lurška Mati Božja   

 
TOREK   

12. FEBRUAR 18.00 Za + Marjana Karba                                                              (družina Žunec) 

Sv. Evlalija   

 

SREDA   

13. FEBRUAR 18.00 Za + Marijo Dokl, 7. dan                                    (soseda Olga in Jože Jug) 

Sv. Jordan   

 
ČETRTEK   

14. FEBRUAR 18.00 Za + Čučkov rod 

Sv. Valentin   

 
PETEK   

15.  FEBRUAR 18.00 Za + Frančiško Dündek, obl. 

Sv. Klavdij   

 
SOBOTA   

16. FEBRUAR 18.00 Za + Marijo Vajs, obl. in ves + rod 

Sv. Julijana   

ŠESTA NEDELJA MED LETOM    

   

17. FEBRUAR 8.00 Za Božjo pomoč ob godu; Za žive in rajne župljane 

Sv. Aleš 10.00 Za + Terezijo in Avgusta Pelc; Za + Angelo in Leopolda Štefanec s Krajne 

SVETE MAŠE 
Od 10. do 17. februarja 2019 


