Oznanila
OSMA NEDELJA MED LETOM – 3. MAREC 2019

Mar more slepi voditi slepega?

Če molčiš, molči iz ljubezni! Če govoriš, govori iz ljubezni! Če
grajaš, grajaj iz ljubezni! Če prizanašaš, prizanašaj iz ljubezni!
Dovoli, da se v tvojem srcu zakorenini ljubezen, in iz tega se
bo lahko razvilo samo dobro!
Sv. Avguštin

Kaj nam želita povedati priliki o slepem vodniku in očesu, v
katerem je brunu? Naša osnovna poklicanost je, da bi
postali zmožni ljubiti drug drugega, kakor nas ljubi Jezus
Kristus. Kaj to pomeni? Med drugim tudi to, da delamo drug
drugemu dobro, da drug drugemu pomagamo postajati
podobni Jezusu Kristusu. To pa lahko storimo le, če se damo
najprej sami poučiti našemu Učitelju, če smo njegovi
učenci. Učenec pa je tisti, ki posluša svojega učitelja, ki
premišljuje njegove besede in dopusti, da ga usmerjajo,
oblikujejo tudi tako, da odstranjujejo vse, kare preprečuje,
da bi lahko udejanjili Učiteljevo vizijo o nas. Jezusova vizija
o nas je, da bi postali kakor on, da bi skupaj z njim postali
drug drugemu učitelji in vodniki na poti k Očetu, v življenje
z njim že tukaj na zemlji in potem vso večnost.

Post je čas, ko naj bi se vsi skupaj vprašali, kako bomo odgovorili na Božje vabilo k spreobrnjenju.
Cerkev nas vzpodbuja, da se ozremo na prehojeno pot našega verskega življenja in v luči Božje
besede prepoznamo, kje smo zašli s prave poti. Smo priče vedno večjega verskega neznanja.
Priče iskanja ne samo mladih, ampak tudi zrelih soljudi, ki iščejo »odrešenje v modernejših
oblikah vernosti«. Začenjamo post. Ni dovolj, da se posujemo s pepelom in ne jemo mesa.
Potrebno je narediti konkretnejše korake!

Čas pustnih norčij nam ponuja priložnost, da se sprostimo in razvedrimo ob
sladkanju z dišečimi krofi. Vendar norčave maske niso tiste, ki bi lahko ostale
na naših obrazih skozi vse leto. Klovni sodijo v cirkus ali na pustno zabavo,
zato je prav, da se znamo v razposajenosti ustaviti.
Po pustnem torku prihaja pepelnična sreda. To je dan, ko se pričenja postni
čas. To je obdobje, ko se znamo odpovedati kateri od sladkih razvad, in čas,
ko poskušamo urediti naša srca. Zagotovo bo priložnost, da opraviš sveto
spoved in se tako dobro pripraviš na velikonočne praznike. Tako bo čas
veselja, ki prihaja z njimi, še toliko lepši.

V izročilu Božjega ljudstva je post, tako kot miloščina in molitev osnova odnosa: Bog – človek – bratje. Jezus
tega ne odpravlja. Hoče le, da jih vršimo z iskrenostjo, brez vsakršne hinavščine. Vsako zunanje znamenje
posta mora izginiti, da bo postal dejanje, ki se obrača edinole na Boga. Globok smisel posta kot bogočastnega
dejanja je namreč ponižati se pred Bogom, iskati bolj intimen stik z njim, iskati njegovo odpuščanje, njegovo
naklonjenost, njegovo milost.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo osmo nedeljo med letom.
 V sredo, ko je pepelnica, začenjamo postni čas. Kot vsako leto Slovenska Karitas vabi k
akciji 40 dni brez alkohola. Pri izhodu lahko vzamete lističe z opisom akcije.
 Škofijska Karitas nam je posredovala hrano iz evropskih rezerv. Hrano bomo delili v
sredo: dopoldne od 8.00 d0 9.00 in popoldne od 17.00 do 18.00.
 Ob petkih bomo imeli molitev križevega pota. Ta petek bodo vodili molitev veroučenci
6. razreda. Molitev križevega pota bo tudi ob nedeljah pred sveto mašo ob 10.00.
 Prihodnjo soboto bo sooblikovala sveto mašo pevska skupina Evterpe. Večina pevk je iz
moje domače župnije Črensovci. Po sveti maši bo še kratek koncert. Lepo vabljeni.
 Hvala Slavilni skupini Veselje, da je sooblikovala sveto mašo in adoracijo.
 Hvala za darove pri današnji nabirki.
 Zahvaljujemo se skupini iz naselja bloki, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje
in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Šratovec pod vodstvom Franca Šadla.
 Hvala staršem veroučencev 3. razreda, ki so v petek očistili veroučne prostore.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 3. do 10. marca 2019
SEDMA NEDELJA MED LETOM
8.00 Za + Feliksa Dündek, obl., Za + Martina Škrleca, obl. in + rod

3. MAREC
Sv. Kunigunda

10.00 V čast Svetemu Duhu; Za žive in rajne župljane

PONEDELJEK
4. MAREC
Sv. Kazimir

TOREK
5. MAREC

18.00 Za + Angelo Hladen

Sv. Olivija (Livija)

PEPELNICA

SREDA
6. MAREC
Sv. Fridolin (Miroslav)

18.00 Za + Marijo Dokl, 30. dan (Franjo Mulec z družino)
Za + Petovar Franca, 7. dan

ČETRTEK
7. MAREC
Sv. Perpetua in Felicita

18.00 Za +Božjo pomoč pri Leinem porodu;
Za + Ido Ivanuša, obl. in očeta Ivana

PETEK

KRIŽEV POT

8. MAREC
Sv. Janez od Boga

18.00 Za + Janka in Frančiško Žitek
Za + Marijo Trop, 30. dan

SOBOTA

Pri maši poje Pevska skupina Evterpe

9. MAREC
Sv. Frančiška (Rimska)

18.00 Za + Marijo Debelak in vse + Debelakove

Za vse + Bajzekove

PRVA POSTNA NEDELJA
8.00 Za + mamo Frančiško, teto Marico in babico Frančiško ter ves + Novakov rod

10. MAREC
40 mučencev

10.00 Za + iz družin Budak in Holik in za zdravje v družini

