
 Previdno predvidevati! 

Pri igranju šaha gledamo na celoto – ne le na tekače, 

ampak tudi na nevarnost spričo nasprotnikove dame. 

Poznati moramo nasprotnikove možnosti, pridobiti 

prednost, misliti že na naslednje poteze. Predvsem pa 

moramo računati na poteze, ki jih bo lahko naredil 

soigralec. Tukaj ni naključja. Potrebno je delati 

kompromise in žrtvovati – pa tudi to dobro preračunati. 

Igranje šaha nam ponazarja, kako nam Jezus naroča, 

da načrtujemo, kako bomo hodili za njim. 

 

 

 

 

 

 

…  p o l o ž i t i 

t e m e l j e  … 

 

… in nanje 

graditi … 

 

 

23. NEDELJA MED LETOM – 8. SEPTEMBER 2019 

Okrog Jezusa se je zgrinjala množica. Ni dvoma, da 
je bil vesel velikega števila poslušalcev. Dal pa je 
vedeti, da samo veliko število ni cilj njegovega 
oznanjevanja. Če bi mu šlo za število, bi namnožil 
kruha in storil se kaj, zaradi česar bi ga hvalili in drli za 
njim. Ubral je drugačno pot. Pred posluša1ce je 
postavil nenavadne in težke zahteve, ki so množico 
pošteno skrčile. Rekel jim je, da morajo biti 
pripravljeni odreči se vsemu, kar jim je na svetu 
najdražje, celo lastnemu življenju. Kdor te 
pripravljenosti ne zmore, ne more biti njegov učenec.  

Zgodovina ve za junake, ki Jezusa niso poznali, a so 
darovali življenje za vrednote, ki so jim bile svete. 
Jezus takšno pripravljenost svojim učencem ne le 
svetuje, ampak jo od njih naravnost zahteva.  

Škof Romero v San Salvadorju je tvegal življenje, ko 
je javno in glasno povedal, da se v deželi dogajajo 
vnebovpijoče krivice. Pred oltarjem so ga umorili. - 
Poznam prevoznika, ki mu vratar in skladiščnik v 
podjetju nagajata, kjer le moreta, ker se jima ni hotel 
pridružiti pri umazanih poslih. - Slišal sem o dekletu, ki 
jo je tehnični direktor mimo reda izbral za tajnico. 
Kmalu ji je dal vedeti, zakaj. Naklonjenost naj bi mu 
vračala s svojo. Zahvalila se je za službo, rekoč, da mu 
ne želi biti, kar so mu bile prejšnje tri.  

Ljudje takšnega kova niso gosto posejani. Za 
govornikom, ki postavlja takšne zahteve, ne dere 
množica. Toda ljudje takšnega kova so svetu potrebni. 
Bolj je množici le do kruha in do iger, bolj je potrebna 
pričevalcev vrednot, ki presegajo kruh in igre. Takšni 
pričevalci so kot luč iz večnosti, ki skrbi, da nas ne 
zagrne moralna tema. So kot trdna opora, na katero 
se naslonimo, ko se vse maje in vse spodmika.  

Evangelist ne poroča, kako je množica sprejela 
Jezusove zahteve. Sklepati smemo, da se je dodobra 
razredčila. Redčila se je vedno, kadar je evangelij 
zahteval odločnih pričevalcev. Ali so morda danes 
takšni časi?« 

Evangelij vsebuje življenjski nasvet. Med Jezusovimi strogimi besedami 

o hoji za njim zlahka spregledamo, kako dobre namene ima z nami. 

Življenjski nasvet se glasi: preden prevzameš neko nalogo, se pošteno in 

resno vprašaj, ali si tej nalogi dorasen. Pri resni analizi gre samo za to, 

česa se upaš lotiti. Ali si upaš na primer, doma skrbeti za svoje ostarele 

starše? Pri tem je pomembno samo to, ali imaš sposobnosti in moči za 

to. Ne gre za to, kaj si želiš in ne zato, kaj čutiš, da je tvoja dolžnost. Ali 

boš zmogel to? Na to vprašanje moraš odgovoriti. Če je tvoj odgovor ne, 

tedaj ni potrebno imeti slabe vesti. Bolje je, da sprejemaš svoje meje, kot 

pa da bi preveč zahteval od sebe. To ne bi nikomur koristilo.  

 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 23. nedeljo med letom in praznik Rojstva Device Marije.  

 Ta teden začnemo z veroukom. Urnik verouka je objavljen na župnijski spletni strani in oglasni 

deski v preddverju. Prosim, da pri prvi uri poravnate prispevek za verouk in veroučne 

pripomočke. Prispevek za verouk je 20 evrov (ogrevanje, elektrika in drugi stroški …). 

Veroučna knjiga za prve tri razrede stane 10 ervrov. Od 4. do 7. razreda stane knjiga 8,50 € in 

delovni zvezek 5,50 €. Knjiga za birmance stane 15 evrov. Liturgični zvezek, ki je za vse razrede 

pa stane 2,50 €.  

 Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Pri 

svetih mašah prejšnji konec tedna smo zbrali 895 evrov. V glavnem je streha na cerkvi 

obnovljena in betonski zidovi sanirani, narejena fasada. Še nekaj malega je potrebno 

dokončati. Sami bomo uredili nekaj stvari zunaj, ob potoku. Zato naprošam, če bi trije moški 

lahko pomagali ta teden dopoldne. Prosim, da mi sporoči, kdor bi lahko pomagal.   

 V soboto, 14. septembra 2019, bo v Škofijskem romarskem svetišču pri Mariji vnebovzeti v 
Turnišču molitveni dan za duhovne poklice. Ob 9.uri bo molitvena ura, ob 10.00 sv. maša. 
Vabljeni k molitvi za duhovne poklice. 

 Prihodnjo nedeljo, 15. septembra 2019, bo v vrtcu Lavra v Murski soboti ob 15.00 
slavljenje. Luka in Mirjam Mavrič bosta spregovorila o ljubezni in spoštovanju v zakonu.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja bloki.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

TRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
8.00 Za + Marijo Puklavec ob god. in roj. dnevu;  Za + očeta Franca Kežmaha in mamo Mileno 

8. SEPTEMBER 10.00 V čast sv. Duhu; Za žive in rajne župljane 

Rojstvo Device Marije 17.00 Za žive in rajne vaščane                                                                                       (Turjanci) 

 

PONEDELJEK   

9. SEPTEMBER   

Sv. Peter Klaver   

 
TOREK   

10. SEPTEMBER 19.00 Po namenu 

Sv. Nikolaj Toletinski  Za + Šormaz Simona, obl. 

 

SREDA   

11. SEPTEMBER 19.00 Za + Milka Štelcerja                                         (p. n. Kreft Ivanke in Janka) 

Sv. Bonaventura  Za duše v vicah 

 

ČETRTEK   

12. SEPTEMBER 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Marijino ime 19.00 Za + Brigito Gomboc, 30. dan                                                  (hči Katja z družino) 

 
PETEK   

13. SEPTEMBER 19.00 Za + Vilija Šinko                                                    (hčerka Klavdija z družino) 

Sv. Janez Zlatousti  Za + mamo Cilko                                                               (p. n. družine Mauko) 

 
SOBOTA   

14. SEPTEMBER 19.00 Bogu in Mariji v zahvalo ter v čast Svetemu Duhu za novo šolsko leto 

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA  Za + Angelo Zemljič                                                       (brat Alojz z družino)  

ŠTIRIINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

15. SEPTEMBER 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + Antona Irgoliča                (p. n. Roberta Irgoliča z družino) 

Žalostna M. B  Za mamino zdravje ob roj. dnevu in za + moža Štefana 

SVETE MAŠE 
Od  8. do 15. septembra 2019 


