DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM – 1. SEPTEMBER 2019

Sedežni red
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker
je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel
tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ˝Daj prostor temu!˝
Jezusovo povabilo osvobaja: Vsak ima mesto pri njegovi mizi. To ni
pravilo za posebej zvite in iznajdljive ljudi: sedi na zadnje mesto, da
te gostitelj vpričo vseh povabi naprej in tako bo tvoje častihlepje še
bolj potešeno. Jezusu ne gre za pravila lepega vedenja. Jezusove
besede povedo veliko več: mali, trpeči, prikrajšani ljudje – ti dobijo
prva mesta. Nikomur se ni treba bati, da bi pri njem ne našel mesta.
Pri tej mizi ne moremo nobenega mesta vzeti v zakup. Vsa mesta
Ta zadeva s časnimi sedeži, je velikokrat lahko prav čisto
so samo podarjena. To človeka osvobaja, da v svoji notranjosti ni
konkretna. Na primer pri slovesnostih cerkvenih,
občinskih ali državnih, kjer so točno določena mesta,
pod pritiskom, da se mora uveljaviti pred ljudmi in Bogom. Tu sta
sedeži. Tedaj nismo vsi enaki. Gotovo nobena slaba volja,
odveč častihlepje in preračunljivost. Ko se bomo tega naučili, tedaj
ampak nehote sprejemanje nečesa, kar je bilo vedno
se bomo lahko drugače obnašali drug do drugega. Tedaj lahko
samoumevno: veljaki zaslužijo boljša mesta. Zame je to
pripravimo drugemu mesto v svojem življenju, se nenasilno
opomin, da o tem razmišljam. Kje in kdaj v svojem
obnašamo do drugih. Jezusove besede niso nov moralni pritisk.
življenju nehote sprejemam nekaj, kar se mi zdi
Nočejo, da bi se krčevito oprijeli nekega načina obnašanja, samo
samoumevno, ampak v luči evangelija ne bi smelo biti
samoumevno.
zato, da bomo taki, kot se spodobi. Hočejo nas osvoboditi za druge.
Drugi niso več možni konkurenti, ki jih moram gledati nezaupljivo.
Postanejo lahko moji prijatelji. Kdor sedi na prvem mestu, je obenem strašno osamljen. Noče
imeti nikogar zraven sebe. Kdor zaupa v to, da mu Bog daje mesto pri svoji mizi, ta lahko
povabi k sebi tudi slepe, kruljave, uboge in pohabljene, ne da bi se bal, da bo zaradi tega
prikrajšan. Ta se lahko zavzema za begunce
v naši deželi, za zdravo okolje, v katerem se
da živeti, za pravičnost po vsem svetu, da
bodo vsi ljudje lahko živeli svobodno in
človeka vredno življenje. Kdor odgovori na
Jezusovo povabilo, lahko počne vse to
mirno in poln zaupanja, tudi če mu zaradi
tega na našem svetu podelijo zadnja
mesta. Kdor odgovori na Jezusovo
povabilo, lahko postane svoboden kot on,
Vlak je nedolžen ki je sam sedel na zadnje mesto. Zaradi
primer za tako, kako tega je lahko toliko ljudi osvobodil za
postaja naša družba življenje, kjer človek ni v strahu za samega Kolikor več sledilcev, toliko več prijateljev,
sebe. Če je pri Bogu tako, pri njegovi mizi,
zato sem toliko bolj priljubljen, pomemben?
čedalje bolj razdeljena
ali ne bi tedaj lahko izžarevali nekaj tega
v razrede. Sociologi tudi naši medsebojni odnosi. Naj nas Jezus Družbena omrežja mi hlinijo nekaj, kar ne
drži: kar izgleda kot prijateljstvo in
opozarjajo, da ima tak osvobodi za to! To bo tedaj odrešujoče tudi priznanje, ki si ga pridobim z enim klikom
razvoj
dramatične za nas same, za naše družine, za naše miške, so pogosto prazni kontakti z malo
posledice. »Kdor je skupnosti in našo Cerkev. Tedaj lahko povezanosti, ki nič ne povedo o moji
rojen reven, ta reven pomagamo naš svet urediti kot mizo, pri vrednosti. Pravo priznanje prihaja namreč
kateri bo vsak dobrodošel in nihče od Boga.
tudi umre.«
zavrnjen.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo dvaindvajseto nedeljo med letom.
 Jutri se začenja novo šolsko leto. Verouk bomo začeli drugi teden, to je po 8. septembru.
Urnik verouka je objavljen na župnijski spletni strani in oglasni deski v preddverju.
 Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Seveda
zbiramo darove tudi tako, da jih lahko osebno izročite ali nakažete na bančni račun.
Prizadevamo si, da bi bili na koncu čim manjši dolgovi. Počasi se zaključujejo dela na cerkvi,
streha je že nekaj časa dokončana, sedaj še betonski zidovi pri vhodu ter nekaj manjših del.
Upam, da bo obnova cerkve zaključena v 14 dneh in da bomo potem kmalu začeli obnavljati
še zvonik.
 V četrtek, soboto in nedeljo pred in med prvo sveto mašo bo priložnost za sveto spoved. Prišel
bo spovednik iz Veržeja.
 V petek je prvi petek, ko bom obiskal bolnike na domovih. Ta dan bo sveta maša tudi v Dosorju in sicer ob 16.00. Naši birmanci so se lani v prvem letu priprave na birmo udeleževali
pobožnosti petih prvih sobot. Letos pa bodo začeli v petek pobožnost devetih prvih petkov.
Torej birmanci – se vidimo – v petek ob 19.00. Kdor ni še oddal kartončka, na katerem smo
beležili udeležbo prvih sobot, naj prinese v petek s seboj, kajti na istem kartončku bomo
označili udeležbo prvih petkov.
 Prihodnjo nedeljo bo žegnanje v Turjancih. Sveta maša bo ob 17.00.
 V soboto, 21. septembra 2019, bo srečanje mladih v Stični. Do sedaj jih je 15 mladih iz naše
župnije izrazilo željo, da bi se letos udeležili tega srečanja. Prosim, da se do prihodnje nedeljo
vsi, ki bi želeli iti na to srečanje prijavite župniku ali Nejcu Ajlecu. Višina prispevka bo odvisna
od števila udeležencev.
 Zahvaljujemo se skupini Radenci – sever, ki je očistila
in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima
od sobote naprej skupina iz Boračeve.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 1. do 8. septembra 2019

DVAINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
1. SEPTEMBER
Sv. Egidij

08.00 Za + Angelo Zemljič (p. n. družine Toplak Danice); Za žive in + župljane
10.00 Za + Elizabeto Flegar, 2. obl.

PONEDELJEK
2. SEPTEMBER
Sv. Marjeta

TOREK
3. SEPTEMBER

19.00 Za + Jožica Gregor

(družina Pelcar)

Sv. Gregor Veliki

SREDA
4. SEPTEMBER

19.00 Za + Marjana Karba

Sv. Rozalija (Zalka)

ČETRTEK
5. SEPTEMBER
Sv. Mati Terezija

18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
19.00 Za + Frančiško Šut (družina Šadl iz Cankove); Za + mamo Cilko (p. n. Milene Kosič)

PETEK
6. SEPTEMBER

16.00 Za + Marijo Ramšak

(v Dosorju)

Sv. Zaharija 19.00 Za žive in rajne iz družine Šenveter; Za + Marijo Tomažič ob roj. dnevu (sin Tonček)

SOBOTA
7. SEPTEMBER
Sv. Regina

19.00 Po Marijinih namenih
Za + Vajs Jakoba in ves + rod

TRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM
8. SEPTEMBER
Rojstvo Device Marije

8.00 Za + Marijo Puklavec ob god. in roj. dnevu; Za + očeta Franca Kežmaha in mamo Mileno
10.00 V čast sv. Duhu; Za žive in rajne župljane
17.00 Za žive in rajne vaščane
(Turjanci)

