
PODOBA MIZE 

V evangelijski prilik tokratne nedelje je beseda o bogatinu, ki si je 

privoščil vsega, kar si je zaželel. V njegovi bližini je živeli tudi 

hirajoči revež Lazar. Njemu so morda včasih vrgli kakšen ostanek, 

ki je padel z bogatinove mize. 

Zgodba je znana, zato naj bo dovolj le nekaj besed ob podobi 

mize. 

Miza je daleč več kot samo kos pohištva; je ena od preprostih 

reči, ki skriva velike skrivnosti in jih razodene tistemu, ki zna 

»gledati s srcem«. Predvsem je simbol medsebojne povezanosti 

v družini, občestva in sreče tistih, ki se vsak dan zbirajo okoli nje. 

Je tudi znamenje odprtosti, prijateljstva in vzajemnosti, če je pri 

mizi vedno prostor tudi za gosta, prijatelja ali tujega človeka. 

Povabiti koga k mizi pomeni sprejeti ga v svojo sredo kot 

enakega, ga počastiti in mu priznati dostojanstvo. Najbrž zato tolikokrat srečujemo Jezusa pri mizi, ne le z apostoli, 

ampak tudi s cestninarji, grešniki in izobčenci. Od svojih najbližjih, od apostolov, se je zadnji večer poslovil prav pri 

mizi, ko so večerjali, in jim naročil, naj se v njegov spomin zbirajo ob mizi k svetemu obedu, h Gospodovi večerji. V 

središču krščanskega bogoslužja je zato miza, ki je hkrati žrtvenik,  oltarna miza. 

V prispodobi govorimo celo o dveh 

mizah pri bogoslužju: miza Božje besede 

in miza evharističnega kruha. Prva naj bi 

kristjanu kazala pot, druga pa naj bi ga 

krepila in mu dajala moč za krščansko 

življenje. 

Za življenje potrebuje vsak človek kos 

kruha in dobro besedo. Živimo od kruha 

in od besede in shiramo, če pogrešamo 

eno ali drugo. Brez kruha umre telo, brez 

besede, to je brez dobre besede, brez 

besede ljubezni, priznanja, tolažbe in 

spodbude pa zboli in umre duša. 

In oboje – kruh in dobro besedo – po 

navadi prejemamo in drug z drugim 

delimo prav ob mizi, ob tem 

preprostem, svetem znamenju. Naj 

postane osrednje znamenje naših 

družin. 

 

 

 

26. NEDELJA MED LETOM – 29. SEPTEMBER 2019 

Oznanil ti je,  

o človek,  

kaj je dobro, kaj 

GOSPOD hoče od 

tebe: nič drugega,  

kakor da ravnaš 

pravično,  

da ljubiš 

dobrohotnost  

in ponižno hodiš  

s svojim Bogom.  

(Mihej 6,8) 

Prilika postavlja pred mene 

ogledalo. Ne ogledala, v katerem 

bi  tako rad videl, kakšen bi rad bil. 

Moja idealna podoba o sebi. Ta 

prilika ni takšno ogledalo. To 

ogledalo mi brez prizanašanja 

kaže, kakšen sem. In potem lahko 

dobi moja idealna podoba, podoba 

samega sebe, boleče razpoke.  

 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 26. nedeljo med letom. 

 V mesecu oktobru začnemo sveto mašo med tednom ob 18.00. Mesec oktober je mesec rožnega venca – 

vabljeni k molitvi rožnega venca 20 minut pred vsako sveto mašo.  

 Urnik verouka smo nekoliko spremenili za razrede, ki imajo verouk v sredo: vse tri skupine imajo verouk 20 

min prej kot običajno. 5. razred ob 14.10, 4. razred ob 15. 10 in 3. razred ob 16.10. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med vsemi svetimi mašami priložnost za sveto spoved. Prišel bo 

spovednik iz Veržeja.  

 V soboto in nedeljo ob 10.00 bo sveto mašo sooblikovala Slavilna skupina Veselje. V soboto po sveti maši in 

v nedeljo pred obema mašama bo adoracija.  

 V petek, ko je prvi petek v mesecu, bom obiskal bolnike na domovih. Ta dan je sveta maša tudi v Dosor – ju 

in sicer ob 16.00. Vabljeni k sveti maši, pobožnosti prvega petka. Za birmance je to ena od oblik priprave na 

birmo, to je drugi 1. petek od devetih 1. petkov.  

 V soboto in nedeljo bo pri obeh svetih mašah nabirka za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Ta teden 

bodo začeli obnavljati še zvonik. Lepo priporočam nabirko, kajti imamo poravnati še velike dolgove. 

 Predšolski otroci bodo začeli z bibličnimi uricami v torek, 8. oktobra 2019, ob 17.15. Zadaj lahko vzamete 

prijavnice. 

 Hvala vsem, ki ste ta teden urejali okolico cerkve: Francu Ploju in Janku Rihtariču, da sta pokosila.  
 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve 

ima od sobote naprej skupina Vzhod – Zahod. Hvala zakonskim skupinam, ki so očistile zgornje učilnice.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

29. SEPTEMBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za + mamo Cilko (p. n. skupine iz naselja Jelovica) 

 10.00 Za + Svetec Viljema 

 

PONEDELJEK   

30. SEPTEMBER   

Sv. Hieronim   

 
TOREK   

1. OKTOBER 18.00 Za + Matido Rantaša, 8. dan                                     (p. n. moža Frančeka) 

Sv. Terezija Deteta Jezusa   

 

SREDA   

2. OKTOBER 18.00 Za + Frančiško Šut                                                                     (nečakinja Lojzka) 

Angeli varuhi   

 

ČETRTEK   

3. OKTOBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Gerard 18.00 Za + Milka Štelcerja                                                           (Pavla in Franci Potočnik) 

 
PETEK   

4. OKTOBER 16.00 Za + moža, očeta Jožeta Petek iz Ižakovec    

Sv. Frančišek Asiški 18.00 Za žive in + iz družine Šenveter; Za + starše Marijo in Franca Hlade ter vse + iz družine    

 
SOBOTA   

5. OKTOBER 18.00 Po Marijinih namenih 

Sv. Marija Favstina  Za + Hajdinjakove iz Boračeve                               PO MAŠI ADORACIJA 

SEDEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

 PRED OBEMA MAŠAMA ADORACIJA 

6. OKTOBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za + Vilija Šinko                                (p. n. družine Antolič) 

Sv. Bruno 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za + Marijo, Veroniko in Jožefa Gabor iz Petanjec 

SVETE MAŠE 
Od  29. septembra do 6. oktobra 2019 


