PETA NEDELJA MED LETOM – 9. FEBRUAR 2020

TUDI VI STE LUČ SVETA
V današnjem evangeliju beremo, da Jezus
svojim učencem pravi: »Vi ste sol zemlje /…/
Vi ste luč sveta.«
Sol, ki svetu daje okus, okusnost. Brez
njegovih učencev bi bil svet plehek, brez
smisla. Luč: gorje, če bi učencev ne bilo.
Kako bi človeški zgodovini uspelo hoditi po
poti odrešenja in se preoblikovati v Božje
kraljestvo? Učenci niso »neka« luč, ampak
so luč in svet bi brez njih, kakor brez
Jezusa, znova padel v mrak, s smrtno temo.
Prelepa je torej podoba učenca, ki spominja na Jezusovo podobo in ga osvesti, da
mora nadaljevati delo Jezusa, ki je v skupnosti vedno živ, kakor so živi tudi njegovi
nauki.
Jezus se v odlomku pred nami postavlja kot tisti, ki uči. Neprestano nam daje napotke in na tem mestu nas takoj, ko nas je
imenoval kot »sol zemlje«, posvari. Dobro je namreč izpolnjevati svojo nalogo z določenim strahom. Nevarnost nezvestobe
nas vedno ogroža … Da bi razumeli njegov nauk, je dovolj, da zamenjamo izraz »sol« z besedo »učenci«. Vi ste učenci (to
pomeni: kristjani), če pa bi se učenec pokvaril, to je, če bi učenec izgubil čut za to, da je učenec, za kaj bi bil še uporaben?
Za nobeno rabo ni več. Zavrže se ga, da se nihče ne zmeni zanj …
Zdi se, da Jezus to pove mimogrede, da bi se takoj zadržal pri tem, kar je pozitivno:
Vi ste luč sveta. In to je prelepa podoba Cerkve. II. vatikanski koncil jo je sprejel
za svojo. V zavesti o identiteti Cerkve jo v svojem najpomembnejšem dokumentu
imenuje Luč narodov. Kakor se je Jezus predstavil kot »Luč« v temačnem svetu,
tako smo tudi mi kot Cerkev luč. Gorje, da bi skrivali luč. Strah, da bi se pokazali
kot učenci, je izdaja lastne vere.

Svetiti, ne slepiti! Osvetljevati, ne razgaljati.
Luč božjih otrok navdušuje, ne ogroža!

Včasih ljudje izgubijo voljo do
življenja. Ne pričakujejo ničesar
več: »Kaj pač koristi življenje, ko
pa vedno vse ostane po starem in
mogočneži zatirajo slabotne, ko
se eni obrnejo od drugih, ko
končno smrt odnese zmago?«
Včasih ljudje živijo kot stroji;
delajo, da bi kolikor mogoče
nakopičili svoje imetje, in pri tem
pozabljajo na druge. Delajo kot
roboti, ki skušajo postati vedno
mogočnejši .. Tam, kjer žive
kristjani, bi moralo biti močnejše
veselje do življenja! Upanje bi se
moralo dvigati kot veliko jutranje
sonce! Presenečeno strmenje bi
moralo odsevati z obrazov zaradi
sreče, da so skupaj in skupaj
delajo velike stvari. Tedaj bi se
moralo reči: »Glejte, v življenju je
vera kot sol v jedi! Najbrž so tu
Kristusovi prijatelji!«
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo peto nedeljo med letom.
 Hvala za vaše darove pri nabirki prejšnji konec tedna. Darovali ste 802,05 €. Ostaja nam še
kar velik znesek dolga in sicer 107.517 €. Hvala tudi vsem, ki še prinašate darove v pisarno
ali pa darujete ob pogrebih ali na druge načine.
 Priprava na zakon bo letos v naši dekaniji v Apačah in sicer od 28. februarja do 1. marca.
Začetek ob 19.00.
 V petek bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Ob 19.30.
 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 z Vzhod /
zahod.
 Hvala vsem, ki ste v ponedeljek pospravili jaslice.
 Hvala skupini staršev veroučencev 5. razreda, ki so v petek, 7. februarja 2020 očistili
veroučne prostore. Naslednja skupina bo na vrsti čez 14 dni, 21. februarja. Začetek ob
16.30.
 Na razpolago je nova številka revije Don Bosko , Glasnik Kraljice Miru. Prijatelj, Misijonska
obzorja.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 9. do 16. februarja 2020

P ETA NEDELJA MED LETOM
8.00 Za žive in + župljane; Za + Jožico Gregor (družina Markič)

9. FEBRUAR
Sv. Apolonija

10.00

Za + sorodnike iz družine Hochegger in Zver, Za + Jožeta Mencigarja, obl. in ves + rod

PONEDELJEK
10. FEBRUAR
Sv. Sholastika

TOREK
11. FEBRUAR

18.00 Za + mame Ido, Frančiško, Marijo ter žive in rajne lurške romarje

Bogu v zahvalo za 20 let delovanja DiŽ-a

Sv. Benedikt; Lurška Mati Božja

(1. zakonska skupina)

SREDA
12. FEBRUAR

18.00 Za + Katarino Stjepandič, obl.
Za + Terezijo Mauko

Sv. Aleksij

(družina Petko)

ČETRTEK
13. FEBRUAR

17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Sv. Jordan; Sv. Kristina

18.00

Za + iz družine Budak in Holik ter za zdravje v družini; Za + Marijo Bagari (družina Slavič Nade)

PETEK
14. FEBRUAR

18.00 Za + moža in očeta Franca Štefanec (žena Marija ter hčerki

Sv. Valentin (Zdravko)

Natka in Petra z družinama)

Za + Ano Tivadar (Vlasta z družino)

SOBOTA
15. FEBRUAR

18.00 Za + iz družine Menhart
Za + Frančiško in Feliksa Dündek, obl.

Sv. Klavdij

Š ESTA NEDELJA MED LETOM
16. FEBRUAR
Sv. Julijana

8.00
10.00

Za žive in + župljane; Za + Milka Štelcerja (Černjavič Boštjan in Stanko Klemenčič z družinama)

Za + Terezijo in Avgusta Pelc; Za + Marijo Müller; Za Jožeka Rožmana iz Boračeve

