
Čakamo in smo pripravljeni! 

Redko nam pride na misel, koliko ljudi mora opravljati nočno delo in prečuje noč, 

medtem ko drugi lahko mirno spimo. Vse več je poklicev, ki zahtevajo bedenje. Vse 

premalo te poklice cenimo: to so dežurni zdravniki in medicinske sestre, varnostniki, 

radijski delavci, vozniki, strojevodje, sprevodniki, gostinci, peki, tiskarji in številni 

delavci v nočnih izmenah, v velikih industrijskih obratih. Drugi pa so vsaj občasno 

prisiljeni na bedenje: hudo bolni, matere ob otrocih, potniki, … Mnogi od vas boste 

morda tudi nocojšnjo noč prebedeli. 

Čuječnost v vsakdanjem življenju je pozornost za znamenja časov. V Stari zavezi so 

imeli preroki nalogo, da so ljudem odpirali duhovne oči in ušesa ter jim dogodke 

razlagali v Božji luči. Prerok Habakuk je o sebi zapisal: »Na svojo opazovalnico bom 

stopil, na opazovališče se bom postavil: oprezoval bom, da vidim, kaj mi bo rekel 

Gospod.« Prerok Ezekijel pa zelo trdo prijema tiste, ki so postavljeni za čuvaje, pa 

ljudi ne posvarijo in ne opozorijo na nevarnosti. Imenuje jih pse čuvaje, ki ne lajajo.  

Mar ne zadevajo te besede skoraj vsakega od nas? Ali smemo molčati, ko se 

komurkoli godi očitna krivica? Mar nismo starši, učitelji, politiki, verni ali neverni, 

sokrivi, če mirno gledamo, kako se mladi zastrupljajo s cinizmom, norčevanjem iz 

vrednot in destruktivnostjo. 

»Ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« Toda prazna je vsaka pripravljenost na Gospodov prihod, če ne vemo, da Sin človekov 

neprestano prihaja prek sočloveka in prek dogodkov. A to se nam zdi preveč vsakdanje in banalno. 

  

   
 

 

 

 

DEVETNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 11. AVGUST 2019 

Sreča se začenja na dnu tvojega srca. 

In ti jo razširjaš: 

če ostajaš prijazen, 

kjer so drugi neprijazni; 

če pomagaš, kjer nihče ne pomaga; 

če si zadovoljen, kjer drugi postavljajo 

svoje zahteve; 

če se lahko smeješ, kjer samo tožijo 

in tarnajo; 

če lahko odpustiš, kjer so ti ljudje 

storili zlo. 

Človeška sreča je odvisna od tega, 



 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo devetnajsto nedeljo med letom.  

 Pri nabirki za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov, ki je bila prejšnjo soboto in nedeljo, smo 

zbrali: 1503,78 €. Vsem najlepša hvala. 

 Jutri se začne posebno dogajanje v naši župniji. Vabljeni, da po svoji moči sodelujete in pomagate. 

Kot vsako leto naprošeni, da poskrbite za pecivo in sadje, da bodo otroci imeli za malice. Razpored 

po vaseh si lahko preberete tudi na oglasni deski.  

 Občina Radenci vabi na enodnevni izlet v Vinico na Hrvaško (Varaždinska županija), ki bo v soboto 

17. avgusta 2019 in poteka v okviru projekta Evropa za državljane. Prevoz je brezplačen ter 

poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Program in kje se prijavite je na plakatu na oglasni deski. 

 Isti dan bo v Beltincih slovesnost ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom. Bogu se bomo zahvalili za dar vere, pa tudi za dar jezika, kulture. Gospod škof vabi vse, da 

se udeležite te slovesne svete maše, ki se bo začela ob 17.00 pred župnijsko cerkvijo. V Marijinih 

svetiščih (Turnišče, Grad, Apače) boste lahko dobili 15. avgusta slovenske zastavice, ki jih prinesite s 

seboj na slovesnost v Beltince. Na predvečer praznika (v petek) prižgite svečo v zahvalo za 

duhovnike, ki so pripomogli k združitvi.   

 Zadnjo nedeljo v avgustu bo tradicionalno romanje na Ptujsko Goro. Lahko se že prijavite, cena 

prevoza bo znana prihodnjo nedeljo.  

 Na polici je na razpolago nova številka revije Prijatelj in Glasnik Kraljice miru, Misijonska obzorja. 

 Zahvaljujemo se skupini z Gubčeve ceste, ki je pod vodstvom Lee Gomboc očistila in okrasila 
cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja Jelovica.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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/


 

DEVETNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

   

11. AVGUST 8.00 Za + Vlada Fiala, 6. obl.; Za žive in rajne župljane 

Sv. Klara 10.00 Za + Leopolda Števaneca, obl. in za + Angelo s Krajne                                                  

ZAČETEK ORATORIJA 

PONEDELJEK   

12. AVGUST 19.00 Za + mamo Cilko                                      (p. n. družine Pučko iz Boračeve) 

Sv. Ivana Šantalska   

 
TOREK   

13. AVGUST 19.00 Za + Leopolda Jakopeca, obl. 

Sv. Gertruda   

 

SREDA   

14. AVGUST 19.00 Za + mamo Terezijo Kahr in + očeta Štefana ter + stare starše 

Sv. Maksimiljan Kolbe   

MARIJINO VNEBOVZETJE 

ČETRTEK 8.00 Za + mamo Cilko (neimenovana darovalka); Za žive in rajne župljane 

15. AVGUST 10.00 Za + starše Rožman in Kolar 

 11.30 Za žive in rajne vaščane (v Boračevi) 

 
PETEK   

16. AVGUST 19.00 Za + Terezijo in + Štefana Toplak 

Sv. Rok; sv. Štefan, ogrski kralj   

 
SOBOTA  Združitev prekmurskih Slovencev 

17. AVGUST 19.00 Za + Janeza Štefaneca, obl. 

Sv. Hijacint  Za + očeta in + mamo Ivanek Dominika in Terezijo ter Silvo Ploj (hčerka Marica z družino) 

DVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
   

18. AVGUST 8.00 Za + starša Ivana in Terezijo Drvarič ter ves + rod; Za žive in rajne župljane 

Zaključek oratorija 10.00 Za + Ivanko Ficko; Za + Rudolfa Bergleza, obl. (hčerka z družino) 

SVETE MAŠE 
Od 11. do 18. avgusta 2019 


