PRVA POSTNA NEDELJA – 10. MAREC 2019

Preizkušnje krepijo našo voljo
Jezusov 40-dnevni post pred začetkom javnega delovanja nam je
zgled pravega notranjega odnosa do gmotnih dobrin, do oblasti in
zaupanja, verovanja Bogu.
Trojna skušnjava nas opominja na tri področja naše človeške
ranljivosti, grešnosti.
Puščava se začenja
pred našim nosom!

Kruh navadno razumemo kot simbol vsega potrebnega za
vsakdanje preživetje. Imeti dovolj kruha pomeni, da smo preskrbljeni
z vsem. Zelo hitro pa se nam prikrade misel, želja, da to, kar imamo
ni dovolj, da potrebujemo več, da smo do tega celo upravičeni. V
današnjem svetu človek hlasta za gmotnimi dobrinami, imeti hoče
tisto, kar potrebuje, in tudi tisto, česar ne. Tako zelo si želimo imeti
vse, da se ne znamo veseliti in zahvaljevati za darove, ki so resnično
potrebni za vsakdanje življenje. Ustvarjalci javnega mnenja nas
prepričujejo, da je za naše človeško dostojanstvo in srečo potrebno
imeti čim več, da bomo v gmotnih dobrinah dosegli popolnost.
Duhovna razrvanost in številna človeka nevredna dejanja, ki smo jim
priče širom po svetu, nam kažejo drugačno resničnost. Jezus ne
spremeni kamna v kruh, ampak pokaže, da je za človeka pomembna
tudi duhovna hrana.

Kraljestva sveta lahko razumemo kot gospodovanje nad
pokrajinami, lahko pa v tem vidimo tudi oblast nad ljudmi, nad
sočlovekom. Obojemu smo priča v celotni zgodovini človeštva. Domišljavost, da smo lastniki zemlje, človeka zaslepi, da pozabi
na svojo odgovornost do stvarstva. Nerazumno izkoriščanje naravnih bogastev, izzivanje naravnih zakonitosti nas je pripeljalo
do stanja, v katerem smo danes. V letošnji poslanici za svetovni dan miru nas papež Benedikt XVI. opozarja, da so vse
odločitve med seboj prepletene in da ne moremo pričakovati uspešnega dela za mir med ljudmi in narodi, če prej ne
poskrbimo za plemenit odnos do narave. Jasno se lahko zavedamo, da varstvo narave ni le preračunavanje koristnejše izrabe
naravnih virov, ampak gre za naš odnos do vsega, kar nas obdaja. V ta odnos so vključeni tudi naši medsebojni odnosi. Gospodovati nad drugimi, odločati o življenju sočloveka je skušnjava, ki se ji je težko upreti. Veliko raje in prepričljiveje govorimo o
odločitvah in delih naših bližnjih kot o svojih. Poznamo vse rešitve in usmeritve so jasne, pozabljamo pa na Jezusov opomin:
»Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?« (Mt 7,3). Jezus skušnjavca zavrne in
pokaže, do služiti Bogu hkrati pomeni tudi to, da bo naš odnos do narave in bližnjega spoštljiv in človeka vreden.
Vreči se s templja je predrzno izzivanje Boga, opozarja pa nas tudi na
človekov napuh, da sme narediti vse, kar si zaželi. Vera v Boga nam ne
zagotavlja, da nam bodo odvzete vse težave, preizkušnje, stiske, bolečine,
pomaga pa nam, da jih lažje sprejmemo in poskušamo razumeti. Vera v
Boga nam ne dovoljuje ošabnosti, da bi vse okrog nas spreminjali po lastnih
trenutnih željah in potrebah, pomaga pa nam, da jasneje ločimo med
tistim, kar potrebuje spremembe in kar smemo spremeniti, in med tistim,
kar moramo sprejeti kot danost. Človekovo poseganje v naravne in
moralne zakone brez zavesti odgovornosti je bližnjica do uničenja družbe
in okolja, v katerem živimo. Jezus ostane na vrhu templja in nas spodbuja,
do pri odkrivanju in raziskovanju ne pozabimo na Božji načrt, večne zakonitosti, ki so zagotovilo obstoja.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo prvo postno nedeljo.
 Ta teden bom na duhovnih vajah, zato do petka ne bo svete maše v naši župniji.
Duhovne vaje so poseben čas v življenju redovnika, zato se še posebej priporočam v
molitev.
 V sredo vabljeni tudi vsi vi, da začnemo z duhovnimi vajami v vsakdanjem življenju.
Svetopisemska besedila so vzeta iz branja prvega postnega tedna. Razmišljali bomo o
sveti evharistiji, sveti maši. V tem je vsebovano Jezusovo trpljenje in darovanje. To bo
lepa priprava v postnem času na veliko noč. Lepo vabljeni! Prvo srečanje bo ob 18.00.
 V petek bo na začetku svete maše molitev križevega pota, ki ga bodo vodili veroučenci
5. razreda.
 Najlepša hvala Vokalni skupini Evterpe za petje pri maši in kratek koncert, ki bo sledil
sedaj po sveti maši. Hvala za prostovoljne prispevke.
 Prejšnji konec tedna smo pri mašah zbrali 1023 €. Hvala za darove.
 Zahvaljujemo se skupini iz Šratovec, ki je pod vodstvom Franca Šadla očistila in okrasila
cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina S Kapelske ceste.
 V petek je na vrsti čiščenje veroučnih prostorov skupina staršev 2. razreda veroučencev.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 3. do 10. marca 2019
PRVA POSTNA NEDELJA
8.00 Za + mamo Frančiško, teto Marico in babico Frančiško ter ves + Novakov rod

10. MAREC
40 mučencev

PONEDELJEK

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

Od ponedeljka 11. 3. do četrtka 14. 3. 2019 v Radencih ne bo svete maše.

11. MAREC
Sv. Benedikt

TOREK
12. MAREC
Sv. Doroteja

SREDA
13. MAREC
Sv. Kristina

ČETRTEK
14. MAREC
Sv. Matilda

PETEK

KRIŽEV POT

15. MAREC

18.00 Za + Angelo in Leopolda Štefanec s Krajne, obl.

Sv. Klemen

SOBOTA
16. MAREC

18.00 Za + moža Alojza in hčerko Bernardo Peček

Sv. Hilarij Oglejski

D RUGA POSTNA NEDELJA
8.00 Za + mamo Antonijo Mlinarič, obl. in očeta Mateja

17. MAREC
Papeška nedelja

10.00 Za + Debelak Karla, obl. s Petanjec

