
 Božja potrpežljivost 

Kdor ne more vzljubiti te svetopisemske 

pripovedi, temu ni več pomoči. Vriskati bi 

morali od veselja zaradi sporočila takega 

evangelija. »Vrtnar« si upa Bogu seči v besedo. 

Če ti, Bog, izgubiš potrpljenje, - jaz imam še 

potrpljenje. Zato pusti, naj smokvino drevo stoji 

še letos. To je evangelij veselja, kajti sporoča mi, 

kako veliko potrpljenje ima Bog z menoj.   

 

Praznik Gospodovega 
oznanjenja Mariji 
razodeva skrivnost, 
katere v tem   zemeljskem 
življenju mi, kristjani, 
dediči te skrivnosti, ki smo 
bili s krstom, obhajanjem 
evharistije in celotnim 
življenjem v občestvu 
Cerkve povsem vključeni 
vanjo, nikoli ne bomo 
mogli razumeti v vsej njeni 
mnogostranski veličini. In 
vendar – storiti moramo 
vse, kar je v naših močeh, 

     da bi tej skrivnosti odprli pot do naših src ter jo sprejeli in 
zaživeli v vsej milostni Božji resničnosti. Ob tem pa naj bi 
se zavedali, da je skrivnost Božjega učlovečenja velik Božji 
dar, dar neizmerljive Božje ljubezni. 

Naš odgovor na to Ljubezen naj bo en sam: sprejeti ta dar 

s ponižno hvaležnostjo, z živo vero, v zaupanju, z iskrenim 

vračanjem ljubezni in z nenehnim prizadevanjem, da bi kot 

Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi, ob zgledu svete 

Bogorodnice Marije vedno bolj rasli v Kristusa, 

učlovečenega Boga, postajali eno z njim ter, ohranjajoč 

svojo istovetnost, skrivnostno dozorevali v bogopodobnost 

– v samega Boga. 
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Prilika o nerodovitni smokvi 

In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v 

svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je 

iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu 

vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat 

sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, 

čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: 

›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in 

pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če 

pa ne, jo boš posekal.‹« Lk 13, 6-9) 

 

Drevo življenja v Edenskem vrtu in grm, ki je gorel 

in ni zgorel – oba govorita isto: Gospod je 

neprestano blizu! 

Polomija mojega 

življenja, neuspeh, 

morda prehitra smrt – 

vse to ne pove nič o 

moji grešnosti. 

Uspešneži niso boljši, 

zdravi nič bolj pobožni 

in tisti, ki jim vse uspe, 

teh Bog nima nič bolj 

rad kot koga drugega. 



… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo tretjo postno nedeljo.  

 Za romanje v Črno goro in Albanijo imamo poln avtobus. Prosim, da prijavljeni na romanje do 

prvega aprila poravnate prvi obrok.  

 Jutri je prireditev ob Materinskem dnevu tudi v kongresni dvorani hotela Radin. Ob 19.00. 

 V sredo nadaljujemo duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Začetek ob 18.30, po sveti maši.  
 V petek bo na začetku svete maše molitev križevega pota, ki ga bodo vodili veroučenci 2. razreda. 

 Veroučenci 7. 8. in 9. razreda si bodo namesto veroučne  ogledali film Kristusov pasijon. Film si 
bomo ogledali v petek ob 19.00. 

 Prihodnjo soboto in v nedeljo ob 10.00 bo pri sveti maši pela domača Vokalna skupina Luč. 

 Najlepša hvala družini Babič, ki je danes prepevala pri sveti maši in bo sedaj po sveti maši 
zapela še nekaj pesmi. Hvala vsem, ki ste zanje namenili prostovoljni prispevek. 

 Hvala otrokom svetopisemskih uric in otroškega pevskega zbora ter veroučencem prvega in 
drugega razreda. Hvala Sanji, Sandri in Nataliji, ki so pripravile program. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Rihtarovec, Ljutomerske ceste in Kajuhove ulice, ki je čistila in 
okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina z Gubčeve 
ceste pod vodstvom Lee Gomboc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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  Materinski dan 

24. MAREC 8.00 Za + Puklavčev rod; Za žive in rajne župljane 

Sv. Katarina Švedska 10.00 Za + Franca in Jožefo Pintarič, obl.; V zahvalo za 70 let življenja 

GOSPODOVO OZNANJENJE 

PONEDELJEK   

25. MAREC 18.00 Za + Štefana Gomboca ter vse + Gombocove in Faričeve 

  Za + Marijo Müller 

 
TOREK   

26. MAREC 18.00 Za + Budja Vinka                                                                      (žena Marija) 

Sv. Larisa (Lara)  Za + Angelo Zemljič                                                    (sestra Marija z družino) 

 

SREDA   

27. MAREC 18.00 Za + Dragota Padovnika                                                    (sosed Franc Šadl) 

Sv. Rupert  Za + Marijo Dokl                                                                     (družina Lebar) 

 
ČETRTEK   

28. MAREC 18.00 Za + Leben Viktorja in ves + Lebnov rod 

Sv. Bojan  Za + Milana Mariniča                                            (družina Janka Mariniča) 

 
PETEK  KRIŽEV POT 

29. MAREC 18.00 Za + Franca Petovar, 30. dan                                (sestra Marica in Alojzija) 

Sv. Jona   

 
SOBOTA   

30. MAREC 18.00 Za + Mauko Vinka ob rojstnem dnevu 

Sv. Amadej (Bogoljub)  Bogu in Mariji v zahvalo ob rojstvu Gaja 

ČETRTA POSTNA NEDELJA     

Letni čas 
 Materinski dan 

31. MAREC 8.00 Za sinovo zdravje; Za žive in rajne župljane 

Sv. Benjamin 10.00 Za + Topolovec Franca, 10. obl in ženo Jožico; Za + Franca Kovačiča (p. n. Mirka Pelca) 

SVETE MAŠE 
Od 24. do 31. marca 2019 


