ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 25. AVGUST 2019

Zakaj so vrata?
Vrata so ena najbolj vsakdanjih stvari, s katero imamo opraviti neštetokrat
na dan. Poleg svoje osnovne naloge imajo še bogato simbolično vsebino in
svojevrstno govorico glede na to, ali so zaklenjena, zaprta, priprta ali odprta
na stežaj. Ljudje izražamo svoja razpoloženja in čustva tudi s tem, kako
ravnamo z vrati: kako nanje potrkamo, ali z njim celo treskamo, jih komu
pred nosom zapremo, mu celo pokažemo vrata ali ga postavimo prednje. O
ljudeh, ki nimajo svojega doma, pravimo, da jih bijejo po petah tuja vrata.
Najboljšemu prijatelju pa zagotavljamo, da so mu vrata našega doma vedno
odprta.
Vrata simbolizirajo kraj prehoda med dvema stanjema, med dvema
svetovoma. Obenem vabijo človeka, da vstopi in preide iz posvetnega
območja v svet prostor. Takšno vlogo imajo portali, to so velika vhodna vrata katedral, ki nas vodijo na kraj Božje
navzočnosti. Tako postanejo simbol vstopa v nebesa.
Tudi Jezus je rad uporabljal to bogato simboliko vrat, kadar je govoril o vstopu v Božje kraljestvo. Ko so ga vprašali,
ali je malo teh, ki se bodo zveličali, je odgovoril: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata ...«
»Ozka so vrata, ki peljejo v življenje, široka pa tista, ki vodijo v smrt,« pojasnjuje Jezus. Toda zakaj ozka vrata, se
nehote vprašujemo? Zakaj mora biti skoraj vse, kar je v zvezi z vero, težko, naporno, grenko, strmo in ozko? Kar
vsiljuje se nam zgrešena predstava, da gre za muhavost Boga, ki mu je naravno v zabavo, da od človeka zahteva
napore. Si je res Bog izmislil ozka vrata? Prav gotovo ne. Vrata so se »zožila« po
človekovi krivdi. Vzroki so: sebičnost, napuh, upor, skratka greh, po katerem je
človek samovoljno stopil iz območja Božje bližine, prijateljstva in varstva, to je iz
raja. Po njegovi
Ob današnji Božji besedi v evangeliju bi morali čutiti lastni krivdi so sedaj
neizmerno hvaležnost, pa tudi odgovornost. Zakaj?
vrata, skozi katera
se trudoma vrača k
Mene, tebe, vse nas je Oče izbral, izbral za to, da
Bogu, ozka in tesna.
bi nas vzgajal.

Vzgojiti nas želi tako, da bi se mogli rešiti in vstopiti
skozi ozka vrata večnosti.
Od nas pa je odvisno, če mu bomo dovolili, da ozdravi
naša klecava kolena, pa čeprav skozi trpljenje.
Začnimo že ta trenutek! Odvrzimo vsaj del odvečne
prtljage – naše grehe – in Očetova vzgoja prav
gotovo ne bo zaman.

Ozka vrata se ne odprejo in zaprejo šele ob
koncu življenja ali pri poslednji sodbi. V življenju
vsakega posameznika so že prav sedaj pred nami.
Imajo neizbrisno ime: Kristus. „Jaz sem pot,
resnica in življenje, vrata v življenje.“ V trdni veri
vanj in njegovo poslanstvo, v njegovo odrešenjsko
smrt in njegovo vstajenje, v katerem temelji vedno
globlje ljubezen do njega – tu se odpirajo za nas
špranja v vratih, ki vodijo v večnost.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo enaindvajseto nedeljo med letom.
 Bliža se novo veroučno leto. Urnik verouka je objavljen na župnijski spletni strani in oglasni
deski v preddverju.
 Prihodnjo soboto in nedeljo bo nabirka za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Lepo
priporočam.
 V soboto, 21. septembra 2019, bo srečanje mladih v Stični. Nekateri naši mladi so že izrazili
željo, da bi se letos udeležili tega srečanja. Prosim, da se vsi, ki bi želeli iti na to srečanje
prijavite župniku ali Nejcu Ajlecu. Višina prispevka bo odvisna od števila udeležencev.
 Na polici je na razpolago nova številka revije Misijonska obzorja.
 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in okrasila
cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci - sever.
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 25. avgusta do 1. septembra 2019

ENAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
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

25. AVGUST
Sv. Ludvik

Za + Renate Mohar, obl.; Za + očeta Avgusta in + mamo Terezijo Pelc

PONEDELJEK
26. AVGUST
Sv. Aleksander

TOREK
27. AVGUST

19.00 Za + Rac Janeza iz Kanade

Sv. Monika

Za + mamo Cilko

(p. n. ŽPS)

SREDA
28. AVGUST

19.00 Bogu v zahvalo za 15 let skupnega življenja

Sv. Avguštin

ČETRTEK
29. AVGUST
Mučeništvo Janeza Krstnika

18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

19.00 Za + Milka Štelcerja (sestrična Anica z družino); Za Tiniko Gomzi (družina Bajzek)

PETEK
30. AVGUST

19.00 Za + Marjana Veberič, obl.

Sv. Feliks (Srečko)

SOBOTA
31. AVGUST

19.00 Za zdravje ter za ve rajne Kofjačeve in Omarove
Sv. Pavlin

Za + staro teto Marijo Šoštarič in sestro Hildo

DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
1. SEPTEMBER

8.00 Za + Angelo Zemljič (družina Toplak Danice); Za žive in rajne župljane
10.00 Za Elizabeto Flegar, 2. obl.

