
 DREVO V MORJU 

Če bi kdo naredil popis reči, za katere naši verniki navadno molijo, bi bilo gotovo na 

prvem mestu zdravje, potem sreča pri delu, uspeh v šoli in drugo. 

Apostoli nam dajejo drugačen zgled. Jezusa prosijo: »Pomnoži nam vero!« Ni si dal 

dvakrat reči. Toda o veri jim je spregovoril z besedami, ki jih niso pričakovali. Dejal je, 

da bi morala biti njihova vera tako močna, da bi bila sposobna zapovedati murvi, naj 

se vrže v morje , in ta bi jih ubogala. 

Ni zapisano, da bi Jezus sam storil tak čudež. Kolikor vemo, ga ni storil tudi noben 

apostol in pozneje noben svetnik. Čemu le? To bi bila le paša za oči in hrana za 

radovednost. Evangelij pa je naravnan na duhovnost, zato ima tudi Jezusova primera 

duhovni pomen. Reči hoče, da mora biti vera zmožna dejanj, ki presegajo človeške 

sposobnosti. Takih dejanj pa v življenjepisih svetnikov ne manjka. 

Molčati, ko si prepričan, da se ti godi krivica; ne se delati mučenca, ko te 

zapostavljajo; odpuščati zaradi vere v Jezusa – je večje junaštvo in dokaz globlje 

duhovnosti, za naše medsebojne odnose pa večjega pomena kot prestavljati 

drevesa v morje. 

Dobro delo, ki zanj nisi prejel ne 

zahvale, ne plačila, ne čustvenega 

zadoščenja, temveč si ga storil iz 

čiste vere – ali ni več vredno, kot v 

vodo vrženo drevo? 

Dajati »za Božji lon«, ko ni pričakovati, da ti bo vrnjeno, ampak se zanesti na 

Božjo računico, pomeni močnejšo vero kot premikati gore in prestavljati 

drevesa. Kjer bo Bog našel takšno vero, bo prevzel skrb tudi za zdravje, delo, 

šolo in vse drugo. Ne gre pa le za to. Samo takšna vera pričuje za Boga. Vse 

drugo je »daj-dam«. 

 

 
 

.  

 

 

 

27. NEDELJA MED LETOM – 6. OKTOBER 2019 

 

Hvala ti, o Gospod, za našo vero, 

četudi je še slabotna. 

Hvala ti za vse,  

kar smo v veri sposobni storiti – za 

ljubezen do soljudi, za moč v trpljenju, 

za razumnost pri življenjskih 

odločitvah. 

Hvala ti za vero naših staršev in naših 

otrok, za vero naših duhovnikov in 

redovnikov, za vero našega naroda … 

Hvala ti, da nas vodiš s svojo besedo, 

ko se trudimo, da bi naša vera nekoč 

postala velika kot gorčično zrno. 

 

 

Na današnjo nedeljo nam Jezus, prav tako kot svojim učencem, jasno pove, kako šibka je 
naša vera, kako malo je v nas resničnega zaupanja v Boga. 

»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno …«  (prim. Lk 17,6) 

Da, če bi imeli vsaj malo resničen vere … Tako pa nas vedno znova potegnejo skrbi in 
problemi tega sveta, kar je seveda zelo človeško. Vsak dan znova prosimo Gospoda, da bi 
nas utrdil pri iskanju globine v svoji veri, da bi jo odkrivali pri pravih izvirih ter tako 
skrbeli, da iz drobnega zrna zraste mogočno drevo. 

Vera je, kakor pravi sv. Avguštin, »da 

dopustimo, da nas navda resnica, ki je Bog 

in ki je prav tako ljubezen«. Tudi takrat in 

prav takrat, ko vse zunanje okoliščine 

pravijo nekaj čisto drugega. Otroška vera za 

vsako življenjsko obdobje.  



 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 27. nedeljo med letom. Rožnovensko nedeljo. 

 Najlepša hvala Slavilni skupini Veselje, da je sooblikovala sveto mašo in adoracijo.  

 Škofijska Karitas nam je posredovala hrano, ki jo bomo razdeljevali v torek: zjutraj od 8.00 do 

9.00 in popoldne od 16.30 do 17.30. 

 V torek, 8. oktobra 2019, bodo svetopisemske urice. Lepo vabljeni otroci starosti od 3. do 6. 

let. Začetek ob 17.15. 

 V petek, 11. oktobra bo srečanje staršev birmancev. Ob 19.30. Začeli smo drugo leto priprave 

na birmo, pobožnost devetih prvih petkov kot ena od oblik priprave …Vabljeni. 

 Prihodnjo nedeljo bomo poromali na Koroško: Tinje, Šentprimož, Sele in Gospa Sveta. Odhod 

avtobusa bo ob 7.00 izpred cerkve.  

 Hvala za vaš velikodušni dar za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov.  

 Zahvaljujemo se skupini Vzhod – Zahod, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina z Gubčeve ceste pod vodstvom Lee Gomboc.  

 Na razpolago je nova številka Glasnik Kraljice miru in Praznična. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

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 

 

PONEDELJEK   

7. OKTOBER   

Rožnovenska Mati Božja   

 
TOREK   

8. OKTOBER 18.00 Za + Franca Fekonja, obl.                                            (p. n. družine Kozar) 

Sv. Benedikta  Za + Anico Štefanec, 8. dan                                             (p. n. sina Mirka) 

 

SREDA   

9. OKTOBER 18.00 Za + duhovnika Stanislava Živic, 11 obl. 

Sv. Dionizij   

 

ČETRTEK   

10. OKTOBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Danijel (Danilo) 18.00 Za + Andrejino mamo                                                                (p. n. Regine) 

 
PETEK   

11. OKTOBER 18.00 Za + Tončeka Lipiča, 9. obl. 

Sv. Filip   

 
SOBOTA   

12. OKTOBER 18.00 Za ves + Puharjev rod 

Sv. Maksimiljan Celjski  Za + Kerec Alojza ter  + Kurbus Ano in + Alojza 

OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

13. OKTOBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za +  Marijo Veberič, obl.; Za + Lojzeta Logarja, obl. 

Sv. Edvard 10.00 Za + Debelak Karla in vse + Debelakove; Za + Ivanko Ficko 

SVETE MAŠE 
Od  6. do 13. oktobra 2019 


