
»GOSPOD JE« 

Za vsakogar izmed nas je stavek »Gospod 

je« pomembna pot, da se sredi vsakdana 

srečamo z Vstalim. K duhovni poglobitvi 

spada, da se v molitvi sprehodim po 

svojem vsakdanu in si povsod 

predstavljam »Gospod je«. Gospod je pri 

meni, če sedim v pisarni ob računalniku in 

pišem. »Gospod je«, če imam razgovor. 

»Gospod je«, če grem h korni molitvi. In 

»Gospod je«, če grem po mestu. Če si v 

vseh položajih svojega vsakdana predočim ta stavek, vse dobi nov obraz. Potem vem, da se vstajenje 

dogaja sredi mojega vsakdana in da je mogoče tudi v najbanalnejših opravilih.  

Sivo jutro tako nenadoma lahko postane svetlo. Nastane oseben odnos s Kristusom vstalim. Od tod 

pade na vse, kar počnem, nova luč. To namreč počnem pred ljubečimi Božjimi očmi in v občestvu z 

Vstalim. Tako se ozračje spremeni. Nisem ostal sam. Vstali sam mi stoji ob strani in napolnjuje moj 

vsakdan z lučjo svojega vstajenja. 

Vstali vstopa v naše vsakdanje življenje tudi v vsaki evharistični daritvi. Z drugega brega, iz nebes, 

prihaja v naš sivi vsakdan. Tujina se spremeni v domovino, mraz v toploto, sivina v blago luč novega 

jutra. Jezus da učencem kruh in ribo. Kruh je vsakdanja hrana, ki nam daje moč, da opravljamo svoje 

delo. Riba je hrana nesmrtnosti. Je rajska hrana. V vsaki evharistični daritvi nas Jezus s svojim telesom 

in krvjo okrepi za vsakdanje naloge. A v vsaki evharistični daritvi se zablešči tudi paradiž, ker nam 

Kristus podarja nesmrtno hrano Božjega telesa in krvi. Sredi tujine sivega jutra nenadoma lahko 

izkusimo domovino, zaupnost z njim, ki je zdaj v nebesih pri Očetu, pa vendar tudi med nami kot tisti, 

ki naš vsakdan potopi v Božjo svetlobo svoje ljubezni. 

 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA – 5. MAJ 2019 

153 rib … 

… je bilo v mreži. Številka, ki nam pridiga: Hieronim 

je bil mnenja, da je obstajalo 153 vrst rib, ribe torej 

predstavljajo vse narode.  

Podoben način razmišljanja najdemo pri sv. 

Avguštinu: 17 narodov je poslušalo Petrovo 

binkoštno pridigo. Vsota številk od 1 do 17 je 153. 

S tem predstavlja številka 153 vse narode, katerim 

naj pridigamo evangelij.  

 

 

Samo skok  
iz čolna 

razočaranja 
na obalo 

upanja. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo tretjo velikonočno nedeljo. Prihodnja nedelja bo četrta velikonočna nedelja ali 

nedelja Dobrega pastirja, nedelja duhovnih poklicev – zato je ta teden molitve za duhovne 

poklice.  

 Škofijska Karitas nam je posredovala hrano iz evropskih rezerv. Hrano bomo delili v ponedeljek, 

6. maja 2019: od 8.00 do 9.00 in od 17.00 do 18.00.   

 Praznik prvega svetega obhajila se bliža. Srečanje za starše prvoobhajancev bo ponedeljek, 6. 

maja 2019. Vabljeni najprej k sveti maši ob 19.00, nato bo srečanje. 

 V torek bo zaključek svetopisemskih uric in sicer ob 17.15. Lepo vabljeni. 

 Šmarnice za otroke iz Radenec bodo od ponedeljka do petka ob 18.00. Pri sveti maši pa bomo 

brali šmarnično branje za odrasle.  

 Okolico cerkve in župnišča bomo urejali v sredo ob 16.00. Zadnjič ste se lepo odzvali. Hvala 

Pepiju Steyerju, da je večje površine pokosil v četrtek.  

 Med nami bo prihodnjo soboto 11. maja 2019 zaporniški duhovnik Robi Friškovec. Vodil bo 

sveto mašo in nas vse nagovoril ob 19.0. Po sveti maši bo imel srečanje z našimi mladimi. 

Vabljeni 9. razred in animatorji. 

 Najlepša hvala Slavilni skupini Veselje, ki je sooblikovala sveto mašo v soboto in nedeljo ob 

10.00 ter adoracijo v soboto po sveti maši.  

 Hvala za velikodušne darove za obnovo strehe, ki ste jih danes darovali ali v zadnjih dneh 

nakazali na bančni račun (TRR) ali pa osebno prinesli v pisarno. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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/


 

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

5. MAJ 8.00 Za + Žitek in Gregor; Za žive rajne župljane 

 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za + župnika Levstek Franca 

 

PONEDELJEK   

6. MAJ 19.00 Za + mamo Cilko Krampač                                      (prva zakonska skupina) 

Sv. Dominik Savio  Za + Andreja Kosi                                                                   (družina Marič) 

 
TOREK   

7. MAJ 19.00 Za + Milana Rožmana                                                  (p. n. nečaka z družino) 

Sv. Gizela  Za + Vilija Šinko                                                                 (p. n. Klare Križan) 

 

SREDA   

8. MAJ 19.00 Za moževo zdravje                                                                         (p. n. žene) 

Sv. Bonifacij  Za + Zvonko Zmazek                                              (družina Štelcer Purnomo) 

 
ČETRTEK   

9. APRIL 19.00 Za + Bajzekove 

Sv. Izaija  Za + Vinka Budja                                                       (p. n. Tomaža z družino) 

 
PETEK   

10. MAJ 19.00 Za + sestro Marijo Antonič, obl., očeta Alojza in mamo        (p. n. sestre) 

Sv. Job  Za + Stanislava Dietner, obl. 

 
SOBOTA   

11. maj 19.00 Za + Karla in Marijo Horvat, 10. obl.                      (p. n. otrok z družinami) 

Sv. Estela (Zvezdana)  Za + moža Zlatka in + sina Zlatka Kovačiča, obl. 

ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA – DOBREGA PASTIRJA 

 
  

12. MAJ 8.00 Za + Ivanko Tropenauer; Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za osvoboditev duše; Za + Kuzmič Alojza, Justino in Karla 

SVETE MAŠE 
Od 5. do 12. maja 2019 


