
Na poti na goro 

blagrov 

Ljudje razglašamo za blažene 

tiste, ki imajo dovolj denarja, da 

udobno živijo. Kristus nasprotno, 

blagruje uboge. Blažen naj bi bil 

tisti, ki se smeje. Kristus blagruje 

jokajoče. Pri sveti maši 

neprestano prosimo za mir, 

svobodo … Kristus blagruje tiste, 

ki so preganjani, in tiste o katerih 

se govori slabo.  

Na svetu je bilo že veliko 

revolucionarjev, a za nikogar ne 

moremo reči, da je predlagal takšno spremembo mišljenja kot jo je 

Jezus. Ali danes, po toliko stoletjih, kristjani še sledijo Kristusu po 

poti blagrov ali pa o njih samo govorijo? Ko se poglabljamo v 

zgodovino Cerkve lahko spoznamo, 

da blagri niso manifest na kosu 

mrtvega papirja, temveč marsikomu 

predstavljajo prostovoljen način 

življenja, čeprav lahko le pod 

posameznim vidikom. Po drugi 

strani pa si moramo priznati, da 

blagri ne veljajo za vse. Tudi kristjani 

želijo služiti denar, da jim ne bi bilo 

potrebno živeti v uboštvu. Smeh 

imajo radi tudi kristjani in tudi ti 

prosijo, da bi jih Bog obvaroval 

pred preganjalci.  

Pri blagrih gre za eno izmed najbolj 

radikalnih Jezusovih prilik, ki poziva 

k popolni preobrazbi življenja. 

Evangeljski blagri so neke vrste 

molitev in tudi moralna spodbuda.  

  

Gorje nam … 

 

»Rajši bogat in zdrav kot 

pa reven in bolan!«  

Res je tako, seveda bi 

rajši bili lepi, uspešni, 

priznani kot pa pripadali 

zgubam.  

Zato se tudi večina trudi,  

da bi bila na pravi strani. 

Samo Jezus vse to obrača 

na glavo.  

Blaženi naj bi sedaj bili 

taki, kot mi ne bi radi bili.  

Gorje nam …  

Temelj grajen na uspehu, 

bogastvu in ugledu  

je nadvse majav. 

 

 

ŠESTA NEDELJA MED LETOM – 17. FEBRUAR 2019 

Oznanila 

Kdor svojemu bližnjemu 

pomaga v trpljenju, naj bo to 

duševno ali telesno, ta človek je 

več storil kot tisti, ki je postavil 

številne samostane iz čistega 

zlata, da bodo tam molili do 

konca sveta.  (Albert Veliki) 



 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo šesto nedeljo med letom.  

 

 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 Radenci - sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 

krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve pod vodstvom Nataše Ros. 

 

 Hvala staršem veroučencev 3. razreda, ki so v sredo očistili veroučne prostore. 

 

 Na razpolago je nova številka revije Prijatelj, Glasnik Kraljice 

miru, Misijonska obbzorj 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/
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17. FEBRUAR 8.00 Za Božjo pomoč ob godu; Za žive in rajne župljane 

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

 

PONEDELJEK   

18. FEBRUAR 18.00 Za + Angelo Zemljič                                                         (brat Alojz z družino) 

Sv. Frančišek Clet  Za + Vinka Budja                                                                     (David z družino) 

 
TOREK   

19. FEBRUAR 18.00 Za + Antona Zamuda, obl. 

Sv. Konrad   

 

SREDA   

20. FEBRUAR 18.00 Za + Marijo Trop, 7. dan                                  

Sv. Frančišek in Jacinta   

 
ČETRTEK   

21. FEBRUAR 18.00 Za + starše Mauko in Sečko, obl. 

Sv. Irena   

 
PETEK  Po maši adoracija (slavljenje) 

22.  FEBRUAR 18.00 Za + Marijo Müller 

Sedež apostola Petra  Za + Dragota Padovnika                                                      (družina Mlinarič) 

 
SOBOTA   

23. FEBRUAR 18.00 Za + starše Karba in štiri sinove ter ves + rod 

Sv. Polikarp  Za + starše Magdič Matija ob godu in za + ženo Marijo (p. n. hčerke Milice) 
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24. FEBRUAR 8.00 Za + Jožefa Irgoliča ob rojstnem dnevu; Za žive in rajne župljane 

Sv. Matija 10.00 Za + Franca Kovačiča                                                       (Tola Zvonko z družino) 

SVETE MAŠE 
Od 17. do 24. februarja 2019 


