DVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 18. AVGUST 2019

Resnica vas bo osvobodila
Jezus je opredelil svoje poslanstvo z besedami: »Prišel sem, da vržem ogenj
na zemljo!« Te besede pa tudi vznemirjajo, saj ogenj uničuje. Sedaj v
poletnem času marsikje prepovedo kurjenje ognja, da ne bi nastali uničujoči
požari. Prav tako starši skrivajo vžigalice pred otroki, da ne bi v njihovi
odsotnosti v igri zanetili požara.
Toda to je le en vidik ognja. Ogenj je uničujoč, če pride v roke človeku, ki z
njim ne ravna odgovorno in mu zato uide izpod nadzora. Ogenj ni le človekov
sovražnik. Z njim se je človek postavil na noge. Ogenj je človeštvu omogočil
kulturni razvoj.
Ogenj je poleg vsega prispodoba resnice in življenja. Niti resnica nit življenja
pred človeka nista položena na pladenj. Človeku je dano toliko življenja,
kolikor je zanj pripravljen izgorevati, toliko resnice, kolikor se je zanjo
pripravljen boriti. Človek, ki se ne bori za resnico in ne izgoreva za življenje,
postane lahak
plen teme in smrti. Platon ga primerja s človekom, ki zadovoljen sedi v temi na dnu votline in pred
seboj vidi le sence senc. Te sence pa so daleč od resnice. A to, da ne živi v resnici, ampak v laži, ga ne moti, saj je njegovo
življenje udobno in prijetno. Za resnico bi moral stopiti na težko pot, ki po strmini vodi iz votline. Takšnemu človeku bi danes
rekli »konformist«, to je človek, ki se prilagodi vsemu, da le živi udobno. Po Platonu dušo v ta svet udobja vlečejo »svinčene
uteži«. In ko bi v ta svet teme in udobja prišel nekdo od zgoraj oznanjat lepoto resnice in sončne svetlobe, bi se mu vsi smejali
in rogali; očitali bi mu, da ima »pokvarjene oči«; in če bi jih poskušal o resnici kljub temu prepričati, »bi ga ubili«.

To je Jezus živel. V naš človeški svet, v
katerem se tako zlahka damo
prepričati vsemu, kar nam prinaša več
ugodja, pride oznanjat polnost
resnice. Oznanja mu, da ga bo odrešila
resnica. V tem je edinstveno
poslanstvo Jezusa Kristusa, ki se, kakor
je zapisal Tertulijan, ni imenoval običaj
ali navada, ampak resnica. Dva tisoč
let krščanstva je da tisoč let
prizadevanj za resnico.

Kdor se pritožuje, da je kot kristjan v
naši družbi zasmehovan kot zaostal
človek, naj današnji evangelij večkrat
pozorno prebere. Krščanstvo, ki bi ga
nihče ne oviral in ki bi človeka uspavalo
od zibelke do mrliških par enostavno ni
naravno.

Ko Jezus pove, da bo imelo njegovo
oznanjevanje
za
posledico
razdeljenost, ki bo potekala celo po sredi družin, ne misli na zdraharstvo. Res
je, razdeljenost je lahko tudi posledica zdraharstva. Velikokrat lahko kaka
politika vlada tako, da vnaša med ljudi neslogo, sam pa iz tega kuje dobiček.
Jezusu ni do vladanja, ampak do resnice. Prinaša resnico, resnica pa nikoli ne
more biti zdraharska. Zdraharski je tisti, ki se resnici upira. Resnica človeka
utrjuje in mu prinaša polnost življenja. Razdvojenost, o kateri govori Jezus, je
posledica tistih, ki resnice ne zmorejo ali ne marajo sprejeti. Sprejeti je ne
morejo tisti, ki so sužnji ugodja; sprejeti je ne marajo tisti, ki se sami postavljajo
na mesto resnice. Ko mora kristjan izbirati med ugodjem, nasiljem in resnico,
je njegova dolžnost izbrati resnico, čeprav ima to za posledico razdeljenost.

a

n

e

u

a

… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo dvajseto nedeljo med letom.
 Zaključili smo oratorij. V sedmih letih še ni bilo toliko udeležencev. Pridni, zavzeti in požrtvovalni
animatorji so vseh pet dni omogočili veliko lepih doživetij in pomagali, da smo vsi koristno in prijetno
preživeli teden dni počitnic. Letos je bilo več voditeljev oratorija: Nejc Ajlec, ki so mu pomagali: Jaka
Ajlec, Dominik Petko, Jaka Prelog in Špela Berič, ekipa staršev z Leo in Bernardo na čelu, ki so
poskrbeli za tehnične zadeve, prehrano in organizacijo. Vsem hvala. Tudi vsem vam, ki ste poskrbeli
za malice: pecivo in sadje in na različne načine podpirali dogajanje v naši župniji. Hvala tudi
donatorjem, ki so finančno podprli oratorij, da bomo lahko z donacijami in prispevki staršev pokrili
vse stroške.
 Zadnjo nedeljo v avgustu – to je že čez en teden - bo tradicionalno dekanijsko romanje na Ptujsko
Goro. Po sveti maši bomo šli na kosilo v Kidričevo in se nato zapeljali še v kraj Rein in Thal v bližini
Gradca. Prosta so še tri mesta. Prispevek za kosilo in prevoz je 20 evrov. Prosim, da prispevek
poravnate do četrtka. Odhod avtobusa ob 8.00 izpred cerkve.
 Na polici je na razpolago nova številka revije Prijatelj in Glasnik Kraljice miru, Misijonska obzorja.
 Zahvaljujemo se skupini iz naselje Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 18. do 25. avgusta 2019

DVAJSETA NEDELJA MED LETOM
8.00 Za + starša Ivana in Terezijo Drvarič ter ves + rod; Za žive in rajne župljane

18. AVGUST
Sv. Helena

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

PONEDELJEK
19. AVGUST
Sv. Janez Eudes

TOREK
20. AVGUST

19.00 Za + Milka Štelcerja

(teta Tinika)

19.00 Za + Antona Irgoliča

(družina Šnevajs)

Sv. Bernard

SREDA
21. AVGUST
Sv. Pij X.

ČETRTEK
22. AVGUST

18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Devica Marija Kraljica

19.00 Za + Marijo Mašič

(družina Kozar iz Turjanec)

PETEK
23. AVGUST

19.00 Za + Alojzijo Logar, obl.

Sv. Roza iz Lime

(mož Drago)

Za + Brigito Gomboc, 8. dan

SOBOTA
24. AVGUST

19.00 Za + Angelo Zemljič
Sv. Jernej

(družina Hajdinjak)

Za + starše Antona in Jožefo Kavčič

ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
25. AVGUST

8.00 Za + starega očeta Ludvika Cvetka in vse + Cvetkove; Za žive in + župljane
10.00 Za + Janeza Gumilarja in njegove starše ter strica Alojza Weindorferja
Za + Renate Mohar, obl.; Za + očeta Avgusta in + mamo Terezijo Pelc

