7. VELIKONOČNA NEDELJA – 2. JUNIJ 2019

»DA BI BILI VSI ENO, KAKOR SI TI, OČE,
V MENI IN JAZ V TEBI«
Kristus je pred svojim slovesom v velikoduhovniški molitvi molil za svoje
učence in svojo Cerkev takole: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si
mi ga dal, da bodo eno kakor midva … Posveti jih v resnici … Toda ne
prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali
vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi
oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal« (Jn 17,11.17.20-21)
Vir in vzor edinost je Sveta Trojica. Sveti Duh je vez ljubezni med Očetom
in Sinom. Ta edinost naj bi zajela vse kristjane, vso vesoljno Cerkev.
Toda Cerkev sestavljajo grešni ljudje. Cerkev je tako res sveta, ker jo je ustanovil Jezus Kristus, utelešena
Svetost, ker je svet njen nauk, ker so sveta sredstva njegovega delovanja – zakramenti, ker je svet njen cilj –
sveto življenje v Bogu. Vendar je Cerkev tudi grešna, zaradi množice grehov med kristjani.
In eden največjih grehov Cerkve, to je kristjanov, ki jo sestavljamo, je prav
needinost.
Že med prvimi kristjani je prihajalo od časa do časa do medsebojnih trenj,
kot nam poroča Sveto pismo. Še posebno needinost v Cerkvi pa sta
prinesla vzhodni razkol in reformacija. Vsi smo poklicani, da sodelujemo
s svojo molitvijo, življenje po evangeliju in vsestranskim prizadevanjem
za rast medsebojne povezanosti. Le po tem bo svet spoznaval Njega in
bo veroval, da je On tisti, ki je poslan, da bi nam dokazal, da smo eno.
V prvem berilu 7. velikonočne nedelje
poslušamo odlomek iz Svetega pisma,
ki govori o prvem mučencu, diakonu
Štefanu. Bil je poln Svetega Duha ter
je opozarjal na krivice, nasprotniki
pa so ga kamnali.
Ni bil edini mučenec, skozi zgodovino
se to nenehno ponavlja. In tudi danes
ni drugače. Vsako obsojanje, vsaka
žalitev
pomeni
»kamnanje«
sočloveka.
In kako je z nami? Tudi mi koga
kamnamo?

Velikokrat smo trmasti in zagovarjamo
vsak svoj prav. To nikakor ne gradi
edinosti med nami, ampak rodi
sovraštvo.
Gospod daj, da bi s svojo enkratnostjo
znali dopolnjevati drug drugega pri
graditvi Božjega kraljestva.

Z vseh točk na zemlji se pomikamo proti nebesom. Vendar je pot do tja
vedno tista pot, ki ji pravimo pot križa.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo sedmo velikonočno nedeljo. (Zaključek veroučnega leta). Prihodnja nedelja je praznik
Binkošti – praznik Svetega Duha.
 Zaključujemo veroučno leto. Hvala vsem, ki ste mi pomagali pri katehezi, poučevanju verouka: Sandra,
Natalija, Mirjana, Helena in Jaka.
 Prihodnjo nedeljo - pri sveti maši ob 10.00 - se bodo veroučenci 9. razreda zahvalili Bogu za vse dobro,
kar so prejeli v devetih letih verouka.
 Prosim, da v tem tednu prvoobhajanci vrnejo prvoobhajilne obleke.
 V petek je prvi petek, ko bom obiskal bolnike na njihovih domovih. Ta dan bo tudi sveta maša ob 16.00
v Dosor – ju.
 V petek bomo spet kosili in urejali okolico cerkve. Začeli bomo ob 15.00.
 V četrtek, soboto in nedeljo bo priložnost za sveto spoved pred in med vsemi svetimi mašami.
 Hvala za darove, ki ste jih namenili pri današnji nabirki za obnovo cerkvene strehe.
 V nedeljo, 23. junija 2019, bomo poromali na Madžarsko. Naša zavetnika sv. Ciril in Metod sta nekaj
let preživela v naši bližini, ob Blatnem jezeru v Blatenskem kostelu. Poromali bomo na ta kraj, kjer so
vidni ostanki več cerkva. Nato se zapeljali do Blatnega jezera in še v Sombatel – rojstni kraj sv. Martina.
Zaustavili se bomo tudi v Porabju. Cena prevoza in kosila je 22 €.
 Čez dva meseca in pol bo v naši župniji že oratorij. Zadaj imate prijavnice. O letošnjem oratoriju in
pripravah bo spregovoril eden od animatorjev (voditeljev).
 Hvala Slavilni skupini Veselje za sooblikovanje svete maše in adoracije.
 Zahvaljujemo se skupini Radenci vzhod / zahod, ki je očistila 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

SVETE MAŠE
Od 2. do 9. junija 2019

7. VELIKONOČNA NEDELJA
Pred vsako sveto mašo adoracija
8.00 Za žive in rajne župljane

2. JUNIJ

10.00 V čast Svetemu Duhu

PONEDELJEK
3. JUNIJ
Sv. Janez XIII.

TOREK
4. JUNIJ

19.00 Za + Marijo Dokl

(bratranec Erni z družino)

Sv. Frančišek Caracciolo

SREDA
5. JUNIJ

19.00 Za + Paulo Knez, 8. dan
Sv. Igor

Za + Franca Pelca

ČETRTEK
6. JUNIJ

19.00 Za + mamo Cilko Krampač

(p. n. Slavilne skupine Veselje)

Sv. Norbert

PETEK
7. JUNIJ

16.00 Dosor
Sv.Robert

19.00 Za + iz družine Šenveter

SOBOTA
8. JUNIJ

19.00 Za + Vida Horvata, obl.
Sv. Medard

Za + Angelo Zemljič

(nečak Jožek z družino)

BINKOŠTI
9. JUNIJ

8.00 Za + starše Hamler, Novak in Zelko; Za žive in rajne župljane
10.00 V čast Svetemu Duhu

