
DRAHMA IZGUBLJENA  

V MOJI HIŠI 

Žena, ki jo predstavlja evangelijski odlomek 24. navadne 

nedelje, se je znašla v položaju, ki je večkrat podoben tudi 

našemu.  Izgubila je drahmo. In s to drahmo je izgubila samo 

sebe. Deset je podoba za celovitost. Žena je s svojo 

celovitostjo izgubila svoje središče. Zaradi velikih skrbi in 

težav smo mi izpred oči pogosto izgubili svoje srce. Počnemo 

sicer veliko stvari, tudi veliko pobožnega, a izgubili smo okvir, 

ki to raznolikost našega življenja drži skupaj. Molimo in se 

udeležujemo bogoslužja. A ne živimo v svojem središču, ne 

živimo v svojih srcih. Z nepazljivostjo svojega življenja smo – 

kot pravi Gregor iz Nise – izgubili svoj pravi jaz. In tako nas 

Jezus spodbuja, naj se odpravimo iskat Božjo podobo v sebi. 

Pri tem moramo najprej prižgati svetilko. Pogledati moramo 

v klet svoje duše, v njene temine, v vse nezavedno in potlačeno 

moramo podržati luč svojega zavedanja. Pomesti moramo hišo. V njej 

se je zbralo zelo veliko prahu in umazanije in prekrilo prvotno Božjo 

podobo v nas. 

Ali pa smo na drahmo postavili kak kos pohištva, ki smo ga toliko 

postavili v svoji hiši, ali katero od številnih dejavnosti, ki so nam tako 

pomembne. 

Čas je, da svojo hišo pometemo scela, da se lahko Bog naseli vanjo in 

biva v vseh njenih prostorih. Tako bo on sam našel drahmo, ki je skrita 

v nas.  

Odkrit pogovor z Bogom, za katerega si je vredno vzeti čas, nam lahko 

resnično pomaga, da bo Bog sam začel razsvetljevati hišo in bivati v 

njej s svojo ljubeznijo in usmiljenjem. In da bi tam resnično bival, vam 

od srca želim. 

Usmiljeni in dobri Bog, napolni mojo hišo s svojo lučjo in svojo ljubeznijo. 
Pokaži mi, kam sem založil drahmo, kam se pod svoje skrbi in zaposlenost, 
pod svoje strahove in žalosti, pod tisočere vsakdanje zadeve, zaradi katerih 
si razbijam glavo, zakopal tvojo podobo v sebi. Odstrani iz mene tisto, kar 
leži nad tvojo podobo. Bivaj v meni, da bom lahko jaz bival v vseh prostorih 
svoje hiše, da bom lahko skupaj s teboj stanoval v svoji hiši in v tebi in s teboj 
našel samega sebe, kakor si me ti ustvaril in oblikoval. 

 

 

 

 

24. NEDELJA MED LETOM – 15. SEPTEMBER 2019 

Evangelij današnje nedelje nas nagovarja tudi s priliko o izgubljenem sinu. To je ena najlepših prilik, ki jih lahko beremo v Svetem pismu. Mi vsi 

smo bolj ali manj izgubljeni sinovi oziroma hčere. A nismo sami: čaka nas naš usmiljeni nebeški Oče. Čaka, da se vrnemo k njemu, četudi smo 

ga še tako polomili. Ne bojmo se in ga vedno znova prosimo odpuščanja. V kolikor se iskreno kesamo svojih napak, nas bo vedno znova z vso 

ljubeznijo sprejemal v svoj očetovski objem. 

Božje kraljestvo je popolno in nobeno 

skrpucalo. Zato ne sme noben del 

manjkati. Zato gre Bog za vsakim. Vsak 

človek je namreč delček nebes. 
 

Odkriti neopazne 

stvari, za to je 

poterbno  potrebno 

imeti 

odprto oko 

in odprto 

srce. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 24. nedeljo med letom.  

 Začeli smo veroučno leto. Nekoliko smo uskladili urnik verouka, kolikor se je pač dalo. Urnik je nekoliko spremenjen v 

četrtek in petek. Urnik za verouk je bil objavljen že pred enim mesecem, tako da ste imeli čas, da ste lahko prilagodili 

druge dejavnosti in obveznosti. Kjer je volja, je tudi pot ali drugače rečeno, če vam verouk kaj pomeni, se boste 

potrudili, da verouk ne bo prva stvar, ki jo boste črtali, ali zahtevali, da otroci lahko zamujajo ali gredo od verouka prej. 

Zelo moteče je, če vsi otroci ne začnejo in končajo verouka ob isti uri. Prosim, da si v tem tednu priskrbijo knjige, 

delovne in liturgične zvezke. Če je komu lažje, si lahko priskrbi v Kleklovi knjigarni. Prihodnjo nedeljo bomo ob 10.00 

obhajali sveto mašo na začetku veroučnega leta. Sodelovali bodo veroučenci. Kot zunanje znamenje, simbol naj 

prinesejo s seboj šolske torbe, ki jih bomo blagoslovili in s tem prosili, naj Bog spremlja s svojim blagoslovom 

prizadevanja staršev, otrok in katehetov.  

 V petek, 20. 9. 2019, bo srečanje članov ŽPS. Po maši! Vabljeni! 

 V soboto bo skupina naših mladih šla na srečanje mladih v Stično. O odhodu avtobusa bodo obveščeni v tem tednu.  

 Ob 20. obletnici beatifikacije bl. škofa Antona Martina Slomška in ob 160. obletnici prenosa škofijskega sedeža v 

Maribor, bo prihodnjo nedeljo, 22. septembra 2019, v cerkvi bl. A. M. Slomška na Gornji Bistrici, praznovanje 

Slomškove nedelje za vso mariborsko metropolijo in bo potekalo pod geslom Skupaj s Slomškom čez zlati most. Ob 15. 

uri bo molitvena ura in ob 16. uri sveta maša s somaševanjem škofov in duhovnikov. 

 V soboto, 28. septembra, bo med nami mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki bo maševal ob 18.00. Torej čez 14 dni bo 

sveta maša ob 18.00 in ne ob 19.00. 

 Drugo nedeljo v oktobru bomo poromali na avstrijsko Koroško: Gospa sveta, Tinje, Sele in morda še kaj. Prispevek za 

vožnjo in kosilo je 26 evrov. 

 Za urejanje okolice okrog cerkve se v tem tednu ni nihče javil. Tokrat prosim, če bi kdo lahko prišel pomagat v torek 

popoldne. Upam, da bomo te stvari ob potoku lahko sami uredili.   

 V 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 naselja bloki, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od 
sobote naprej skupina iz Šratovec pod vodstvom Franca Šadla.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

ŠTIRIIDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

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

ŽALOSTNA MATI BOŽJA  Za mamino zdravje ob roj. dnevu in za + moža Štefana 

 

PONEDELJEK   

16. SEPTEMBER   

Sv. Kornelij in Ciprijan   

 
TOREK   

17. SEPTEMBER 19.00 Za + Majdo Koša                                                        (brat Mirko z družino) 

Sv. Robert Belarmin   

 

SREDA   

18. SEPTEMBER 19.00 Za + Dragotina Padovnika, obl. in ob roj. dnevu     (Maks Padovnik z družino) 

Sv. Jožef Kupertinski   

 

ČETRTEK   

19. SEPTEMBER 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Teodor Angleški 19.00 Za + Zvonko Zmazek                                                                          (p. n. družina) 

 
PETEK   

20. SEPTEMBER 19.00 Za + Alojzijo Krajnc, 2. obl. 

Sv. Andrej Kim in korejski mučenci  Za + starša Heleno in Franca Kranjeca iz Murskih Petrovec     (hčerka Helena) 

 
SOBOTA   

21. SEPTEMBER 19.00 Za + Franca Debelaka st. in vse + Debelakove 

SV. MATEJ  Za + Jožico Gregor                                                          (p. n. Žitek Tomaža) 

PETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

 Slomškova nedelja 

22. SEPTEMBER 8.00 Za + Jožefa Irgoliča, 6. obl.                                                                         (žena z družino) 

 10.00 Za + Bogomira Mastinšek, obl.; Bogu v zahvalo za 50 let skupnega življenja 

SVETE MAŠE 
Od  15. do 22. septembra 2019 


