6. VELIKONOČNA NEDELJA – 26. MAJ 2019

BESEDO ŽIVETI, NE KONZERVIRATI

JEZUSOV MIR
Svet, o katerem govori Kristus, je svet, ki ga ustvarjajo (in
ustvarjamo) ljudje v želji, da bi bili neodvisni od Boga.
Svet, ki hoče biti zaprt sam vase; ki zavrača duha in hoče
biti samo materija; ki noče poslušati, ampak hoče samo
gospodovati; ki ne priznava ničesar razen sebe in ki ne
ljubi nikogar razen sebe. Svet, ki hoče biti sam sebi edina
in vrhovna vrednota.

Držati se Božje besede, ne pomeni, da jo konzerviramo,
tako rekoč jo dati pod poveznik in zavarovati pred
življenjem. Držati se Božje besede, pomeni, da jo živimo,
kolikor to zmoremo. Tedaj bo Beseda zacvetela, obrodila
sadove.

Evangelij nam danes na poseben način govori tudi o miru.
Je mir, ki ga daje svet, in mir, ki ga daje Jezus. – Mir, kot
ga pojmuje svet, je drža, ko druge sprejemamo in jim
pustimo njihovo veljavo, od njih pa pričakujemo zase
isto. To velja za osebno in javno področje, za bližnje
sosede kakor tudi za mednarodne odnose. Tako
zamišljen mir je nekaj dobrega, a je zgolj človeški,
»svetni«, po sebi ne temelji v Bogu.

Mir, ki ga daje Jezus, izvira iz usklajenosti in zagledanosti
vase. Tak človek temeljev svojega bivanja ne polaga v
svet, temveč v Boga. Tako more izpolniti pogoje tistega miru, ki naj bi ga ljudem dal svet. Razlog, zakaj svet kljub
tolikim prizadevanjem ne more vzpostaviti zaželenega miru, je v pravkar povedanem. Dokler človek v povezavi z
Bogom ne pride do notranjega miru in osebne umirjenosti, tudi k zunanjemu miru ne more prida prispevati. Zunanji
(ne)mir med ljudmi je le odsev notranjega (ne)mira v srcu.
Gospod nam danes pravi:

Ko sem osvobojen svojih skrbi,
najdem resnični mir. Kajti skrb je
največji sovražnik miru. Če
opazujemo
nemirne
ljudi,
vidimo, da se ne morejo umiriti
zato, ker jih nenehno nekaj skrbi.
Vendar, šele ko izpustimo te
skrbi in skrbimo za Božje
kraljestvo, najdemo v sebi
prostor, kjer v nas gospoduje
Bog. Tam je spokojnost,
brezskrbnost, tam je domovina,
varnost in mir.

»Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem.«

Tudi mi drug drugemu vsak dan znova
naklonimo trenutek pozornosti, ki ga v
današnjem hitrem tempu življenja še kako
potrebujemo.
Naj ne bo naša sogovornik le mobitel,
internet in televizija. Vzemimo si čas za
soljudi, ki so v stiski, čas za topel pogled,
za iskren nasmeh in nasvet. Tudi s tem
podarjamo in širimo mir med ljudmi. Po
teh dejanjih bodo ljudje lahko spoznali, da
je mir, ki ga podarjamo tudi Njegov mir.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo šesto velikonočno nedeljo. V naši župniji tudi slovesnost prvega svetega obhajila. Hvala
vsem za lep praznik in tudi lepo sodelovanje pri pripravi na ta dan. Hvala staršem, da so zavzeto
sodelovali v tem veroučnem letu in še posebej zadnje dneve. Pri šmarnicah in devetdnevnici, čiščenju
in krašenju, košenju trave in urejanju okolice … Vsak župnik bi si želel, da bi se to lepo sodelovanje
nadaljevalo na vseh področjih župnijskega življenja, da bi radi tudi v prihodnje pri mašah sodelovali z
branjem, da bi se vključili v razne župnijske skupine tako starši kot otroci. Prvoobhajanci v novem
veroučnem letu bi vas v ministrantski skupini bili veseli in tudi pri otroškem pevskem zboru. Hvala
vsem, ki ste sodelovali pri slovesnosti: otroškemu pevskemu zboru, ministrantom, staršem in
prvoobhajancem. Gospe Mojci za lepo okrasitev ….
 Ta teden bodo spet šmarnice za veroučence ob 18.00 in za odrasle s sveto mašo ob 19.00.
Prvoobhajanci lepo bi bilo, da nadaljujete s šmarnicami, kajti bili ste doslej zavzeti, lepo peli in
sodelovali. V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda, zato bodo šmarnice samo v župnijski cerkvi
ob 19.00.
 Sveto mašo bo v soboto in nedeljo ob 10.00 sooblikovala Slavilna skupina Veselje. V soboto po sveti
maši in v nedeljo pred obema mašama bo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim.
 Prihodnjo soboto in nedeljo bo nabirka za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov.
 Prihodnjo nedeljo bomo zaključili veroučno leto, se zahvalili Bogu za vse, kar smo v tem letu prejeli.
Kateheti bodo veroučencem razdelili obvestila o znanju, sodelovanju, obnašanju pri verouku in
udeleževanju bogoslužij, dejavnosti … Prvoobhajanci v četrtek prinesite veroučne knjige in liturgične
zvezke, da jih pregledam.
 Zahvaljujemo se staršem prvoobhajancev, ki so očistili in okrasili cerkev ter uredili okolico cerkve in
župnišča. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci – vzhod/zahod.



http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 26. maja do 2. junija 2019

6. VELIKONOČNA NEDELJA
Slovesnost prvega svetega obhajila
8.00 Za žive in rajne župljane

26. MAJ

10.00 Za + duhovnika Ivana Krajnca

PONEDELJEK
27. MAJ

(p.n. Ivice Mesiček)

19.00 Za + Zvonko Zmazek

Bl. Alojzij Grozde

Za zdravje

TOREK
28. MAJ

(bratranec Tonček)

19.00 Za + Andreja Kosi

Sv. Anton Julijan

SREDA
29. MAJ

(p. n. Avgusta Irgoliča)

19.00 Za + Antona Irgoliča

Sv. Maksim Emonski

Za + očeta Alojza Antoniča, obl., mamo Antonijo in sestro Marijo (p. n hčerke Anice)

GOSPODOV VNEBOHOD

ČETRTEK
30. MAJ

19.00 Za + Majdo Koša

(p. n. sina Elvica z družino)

Za + Vinka Budja

(p. n. dr. Štuheca iz Radenec)

PETEK
31. MAJ

19.00 Za + Bernardo Baša

Obiskanje Device Marije

(p. n. vnukinje Ivane)

Za + Milka Štelcerja

SOBOTA
1. JUNIJ

Po maši adoracija

19.00 Za + Heleno in Jožefa Činč
Po Marijinih namenih

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA
Pred vsako sveto mašo adoracija

2. JUNIJ

8.00 Za žive in rajne župljane
10.00 V čast Svetemu Duhu

