
 PRAZNIČNO VESELJE  

JE POVEZANO S HVALEŽNOSTJO 

Od desetih gobavih, ki jih je Jezus ozdravil, se samo eden vrne in zahvali. Kje pa je 

onih devet? 

Podobno vprašanje si danes zastavlja Cerkev, ko ugotavlja obisk nedeljske maše. 

Le da so številke drugačne in se vprašanje glasi: Kje pa je onih devetdeset, 

devetsto, devet tisoč? Ali ni bilo toliko in toliko očiščenih v krstni vodi, birmanih, 

cerkveno poročenih? Ali ne čutijo potrebe, da bi se »vrnili in dali čast Bogu«, se 

vsaj enkrat na teden prišli zahvalit (evharistija pomeni zahvala) za veliki dar bivanja 

in odrešenja? Mar ni to veliko praznovanje, na katerega bi bilo vredno priti? 

Nedelja in prazniki, ki bi morali človeku odpirati pot do sebe, soljudi in Boga, na 

Zahodu in tudi pri nas postajajo dnevi odtujevanja in pogrezanja v porabništvo. Raziskave ugotavljajo, da človek porabniške 

družbe sploh ne zna več prav praznovati. 

Praznik naj bi lepšal, bogatil in žlahtil življenje in mu kazal pravo smer in smisel. Sprevržen in zlorabljeni praznik, pa seje »smrt«. 

Porabništvo v svoji zadnji stopnji razkraja vsako praznovanje. 

Veselje, ki ni povezano s hvaležnostjo, je vprašljivo. Nedelja ali praznik brez osnovnega tona hvaležnosti (zahvale, evharistije) 

do Boga in do ljudi človeka razčlovečuje. Namesto da bi nas dvigala na človeško višino, še več, k svobodi Božjih otrok, nas 

zapleta v začarani krog porabništva, ki ogroža in onesnažuje ne le naravo okoli nas, ampak vse bolj tudi že človeka samega. 

Gospod, prišli smo se ti zahvalit in se ti 

poklonit, ker se zavedamo, da je vse, kar 

imamo, tvoj dar. 

Ker je naše življenje polno težav in 

skrivnosti, na katere lahko najdemo 

dogovor le pri tebi. Prišli smo k tebi, 

Gospod, da bi nas vera vate rešila večnega 

pogubljenja. 

 

 

28. NEDELJA MED LETOM – 13. OKTOBER 2019 

»Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi 
zakraljevali,« nam zagotavlja apostol 
Pavel. Takšne pogoje dobro poznamo že 
iz vsakdanjega življenja: če se boš učil, 
boš znal; če se boš več gibal, boš bolj 
zdrav; če bo …  

Takim pogojem ni konca, zato jih je 
potrebno sprejeti, če nočeš biti »izguba«. 

Vsak dan znova prosimo našega 
nebeškega Očeta, da bi znali z Jezusom 
vztrajati in ne bi zavestno pogubljali 
svojega življenja. 

Hvaležno vrnitev razumemo samo po sebi. Votivne podobe, osebne 

fotografije in zahvalna pisma v marsikaterem romarskem kraju dokazujejo 

hvaležno vrnitev. Marsikatera vrnitev je tudi napredek. To je dar, ko se 

zavem, da moje življenje, moje zdravje ni samo po sebi umevno. To ni nek 

slučaj, da sem bil poklican v življenje, ampak me je nekdo poslal. Hvaležen 

sem mu. Vsi živimo od darov, ki smo jih prejeli nepričakovano in 

nezasluženo. Lahko jih uživamo ali pa nam lahko dajo misliti ter so lahko 

priložnost, da iščemo izvir svoje življenjske moči.  



 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 28. nedeljo med letom.  

 Prihodnja nedelja je Misijonska nedelja, ko bomo razmišljali o misijonski dejavnosti Cerkve in podprli 

misijonarje z molitvijo in velikodušnimi darovi.  

 V četrtek, 17. oktobra, ob pol štirih popoldne, bo v Dosorjevi knjižnici predstavitev zanimive  knjige 
misijonarke in pisateljice Marije Sreš - Misijonarka pripoveduje. Prisrčno vabljeni na ta posebni 
dogodek. 

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo s petjem sooblikovala sveto mašo družina Koren. Sveto mašo v 

nedeljo ob 10.00 pa bodo sooblikovali tudi veroučenci 5. razreda.  

 Skavti iz Radgone so zapisali: Bi rad s prijateljem gledal zvezde, odšel v neznano, držal obljubo in bil 

bližje Bogu? Pri nas najdeš znanje, pustolovščino in naravo. Skavti vabimo k vpisu v novo skavtsko 

leto. Če še nisi skavt, se nam pridruži! Vabljeni v soboto, 19. oktobra med 14,99 in 18.00 na skavtski 

dan, ki bo na športnem stadionu v Gornji Radgoni. Zagotavljamo poseben skavtski lunapark, kjer se 

boste noro zabavali in spoznali, kako je biti skavt.   

 V torek smo razdeljevali hrano, ki nam jo je posredovala Škofijska Karitas in je ostalo še kar veliko za 

razdelit. Prosim, če koga poznate, da bi mu prav prišlo mleko in olje, mu sporočite, da naj pride iskat.  

 Hvala za vaš velikodušni dar za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Prejšnji konec tedna pri 

vseh treh mašah smo zbrali: 809,55 € 

 Hvala Ivanu Stranjšaku, Daniju Ajlecu in Rudiju Domanjku, da so uredili okolico cerkve ob potoku. 

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

 Starši 9. razreda bodo čistili veroučne prostore v petek ob 16.30.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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/


 

OSEMINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

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

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

 

PONEDELJEK   

14. OKTOBER   

Sv. Kalist   

 
TOREK   

15. OKTOBER 18.00 Za + mamo Terezijo, očeta  Franca ter brata Feliksa in Franca 

Sv. Terezija Avilska  Za + Majdo Koša                                             (p. n. brata Slavka z družino) 

 

SREDA   

16. OKTOBER 18.00 Za + Marijo Vrbančič, obl in ves + rod 

Sv. Marjeta  Za + Brigito Gomboc                                                         (družina Johman) 

 

ČETRTEK   

17. OKTOBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Ignacij Antiohijski 18.00 Za + Terezijo in Franca Bobnar; Za + Milka Štelcerja    (p. n. sestrične Irene z družino) 

 
PETEK   

18. OKTOBER 18.00 Po namenu + Ivanke Živic 

Sv. Luka  Za + Jožico Gregor                                                           (p. n. Joža Lopert) 

 
SOBOTA   

19. OKTOBER 18.00 Za vse + Bajzekove 

Sv. Pavel od Križa  Za + Vinka Mauko, obl. 

DEVETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

20. OKTOBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za +  Terezijo in Franca Hamler ob god. dnevu 

Sv. Irena 10.00 Bogu in in Mariji v zahvalo za 50 let življenja; Za + mamo Cilko (Purnomo Štelcer) 

SVETE MAŠE 
Od  13. do 20. oktobra 2019 


