
MARTA V VSAKEM  

IZMED NAS 

Marta, ki jo srečamo v evangelijskem 

odlomku, želi Jezusu dobro. Želi, da bi se 

v njeni hiši dobro počutil. Kakor nam 

pove Luka: »Je v celoti zaposlena s tem, 

da skrbi zanj« (Lk 10,40). Od same skrbi 

sploh ne pride do tega, da bi Jezusa 

vprašala, ali sploh želi jesti, ali sploh 

potrebuje vse tisto, o čemer ona meni, 

da brez tega kot gost preprosto ne more 

biti. Jezusa zacementira v vlogo gosta, ki mora sesti za mizo, da bi jedel. Tako nas Marta sprašuje, kolikokrat 

skrbimo za druge in zanje storimo veliko stvari, ne da bi jih kdaj vprašali, ali si to sploh želijo, ali jim je to sploh 

prav. S svojimi skrbmi, s svojim delom smo tako zaposleni, da postanemo slepo zaverovani v svoje početje in se 

sploh ne vprašamo več, zakaj to počnemo. In nato smo užaljeni, če nas kdo kritizira. Vedno znova doživljam, da  

so ravno ljudje, ki veliko delajo, nadvse občutljivi na sleherno kritiko. Saj vendar delajo do onemoglosti. Kako si 

lahko kdo sploh drzne, da to postavlja pod vprašaj? Kako more 

žena možu, ki se vsak večer pozno vrača z dela, govoriti o tem, 

da bi se moral več brigati za otroke, ker potrebujejo očeta. Mož 

meni, da tako ali tako že vse dela za družino. Toda to, da bi imeli 

otroci veliko raje njegov čas kot njegov denar, ki ga zasluži zanje, 

potisne vstran. Ali kako lahko mož zahteva od svoje žene, naj gre 

z njim na sprehod, ko pa je vendar treba še toliko postoriti v 

gospodinjstvu? Kako jo le more prositi, naj si vzame čas za 

pogovor, ko vendar že ves svoj čas žrtvuje za družino? Dovolj 

pogosto se skrijemo za svoje delo, da nam ne bi več postavljali 

vprašanj, da bi sami sebi dokazali, da delamo vse prav. Pogosto se 

zdi, da je delo sicer usluga za druge. Toda dejansko služimo samim 

sebi, svojemu dobremu  imidžu, priljubljenosti pri ljudeh. Tako 

lahko delo, ki je bilo prvotno mišljeno dobro, hitro postane lastna 

samopotrditev. Ali zid, za katerega se skrivamo. 

 

 

ŠESTNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 21. JULIJ 2019 

Gospod Jezus, prihajaš tudi v mojo hišo, kakor si prišel k Marti in Mariji. Želiš mi govoriti v tišini. A 

pogosto se skrivam za svojimi številnimi dejavnostmi. Pogosto mi zadošča že, če uvidim samo nekaj 

o tebi. A ne vzdržim v tem, da bi bil daljši čas preprosto pred teboj, gledal vate in poslušal tvojo besedo. 

Prosim te za pozornost in potrpljenje, da bi se kot Marija preprosto ustavil pred teboj in gledal vate, ne 

da bi te izrabil zase, ne da bi takoj hotel nasvete od tebe. Govori mi v tišini in mi pokaži, da je potrebno 

le eno, dovoliti ti, da vstopiš v moje življenje, sedeti ob tvojih nogah in ti dovoliti, da me obdaruješ. Kajti 

le ti lahko izpolniš moje najgloblje hrepenenje. 

Biti tu in služiti, 

služiti in misliti, 

misliti in razlagati 

po Jezusovih besedah,  

kar je potrebno. 
 



 

 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo šestnajsto nedeljo med letom, Krištofovo nedeljo.  

 V sredo bomo šli na romanje v Črno Goro in Albanijo. Odhod avtobusa bo zjutraj ob 4.00 izpred cerkve. 

Bodimo nekaj minut prej, da naložim kovčke in bomo točni že na začetku. Običajno vzamemo s seboj 

za malico pecivo in druge suhe stvari, ki jih pri skupnih obedih delimo z drugimi. 

 V sredo in četrtek ne bo svete maše v Radencih. V petek bo sveta maša v kapelici v parku, ker je ta 

dan god sv. Ane. Prav tako bo sveta maša v kapelici v parku prihodnjo nedeljo ob 10.00. 

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, 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 

»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari,  

a le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10, 42) 

 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

ŠESTNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

   

21. JULIJ 8.00 Za + očeta Slavka Šumaka, 5. obl.                              (sinova Robert in Dani z družinama) 

 10.00 Za + Ivanko Ficko, 30. dan; Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

22. JULIJ   

Sv. Marija Magdalena   

 
TOREK   

23. JULIJ 19.00 Za + Zofijo Mir                                                               (p. n. sosede Tončke) 

Sv. Brigita Švedska   

 

SREDA   

24. JULIJ   

Sv. Krištof   

 
ČETRTEK   

25. JULIJ   

Sv. Jakob   

 
PETEK  V kapelici v parku 

26. JULIJ 19.00 Za + mamo Ano Lukovnjak in + očeta Janeza 

Sv. Joahim in Ana  Za + Ano Smonkar 

 
SOBOTA   

27. JULIJ 19.00 Za + Hildo Šafarič in vse Šafaričeve 

Sv.  Gorazd in Kliment  Za zdravje 

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

28. JULIJ 8.00 Za + Alojza Ciguta, obl, starše Cigut in Pajžlar, ter + sestro Slavico in teto Jožefo 

 10.00 Za + Marto Milfelner ter ves živi in rajni rod; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 21. do 28.  julija 2019 


