ČETRTA POSTNA NEDELJA – 22. MAREC 2020

Jezus ozdravlja slepoto
Seveda je bilo Jezusovo dejanje čudežno, ko je slepega
ozdravil. Samo po sebi umevno gre za človeka, ki
potrebuje pomoč. Jezus ga ne bo pustil na cedilu. Vendar
ima ta pripoved o ozdravljenju poseben značaj,
svojevrstno zaostritev in namen: Ne gre samo za to, da
so se temu slepemu odprle oči. Veliko bolj gre za to, da
se razodenejo božja dela – da bi se vsem ljudem odprle
oči za ta božja dela, da je Bog Gospod in da je Jezus
njegov Sin, da bi rasla vera, da bi se zgodila božja volja
- po Jezusu, ki je luč sveta in konec koncev po vseh, ki
njemu pripadamo.

ZATISKANJE OČI
Na prvi pogled igra glavno vlogo v tokratnem evangeljskem odlomku sleporojeni, ki mu je Jezus vrnil vid. Toda ne! Glavno vlogo
imajo Judje oziroma farizeji, kakor jih Jezus imenuje.
Po njihovem lastnem prepričanju so od vseh Izraelcev samo oni Bogu všeč. Le oni so pravični, le oni so v posesti resnice, zato
je Bog samo z njimi in ne more biti z nikomer drugim. Če bo potreboval preroka, si ga bo izbral izmed njih.
Zgodilo pa se je drugače. Nekdo, ki ni bil iz njihovih vrst, je sleporojenemu vrnil vid. To je po splošnem prepričanju
mogel storiti le od Boga poslani prerok. Pričakovati bi bilo, da bodo ozdravljencu in zdravniku čestitali, svoje mišljenje pa
spremenili. Tega jim pa njihova zaverovanost vase ni dovolila. Zato je bilo potrebno čudež ovreči, zdravnika in ozdravljenega
pa onemogočiti. Začel se je mučen postopek. Najprej ne verjamejo ozdravljencu, da je on tisti, ki je bil poprej slep. Ko jim to
ne uspe, skušajo pridobiti zase njegove starše. Ker se tudi pri njih zatakne, ponovno pritiskajo na sleporojenega. Ko jih je ta,
naveličan ponovnih zasliševanj, hudomušno vprašal, če želijo postati Jezusovi učenci, so se tako spozabili, da so ga ozmerjali in
nagnali. Ves si v grehih, so mu očitali, pa boš nas učil! A so bili sami v grehih. Največji greh je bil, da v hoteni zaslepljenosti svoje
grešnosti niso hoteli ne spoznati ne priznati. Jezus, ki je sleporojenemu čudežno odprl telesne oči, je želel s tem dejanjem
odpreti njihove duhovne oči. Oni pa so jih še bolj zatisnili.

Smo v postnem času, ko
še najbolj premišljujemo,
kdo je prava luč sveta, ki
ji moramo slediti. Kristus
je luč, ki nas osvobaja ter
nas vodi po pravi poti. Ta
pot je očiščena vseh
grehov in zablod, njen
konec pa je večno
življenje.

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …

 Obhajamo četrto postno nedeljo.
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Zaradi epidemije do nadaljnjega v župniji ni veroučnih in drugih srečanj ter tudi svetih maš. Mašne
namene, ki ste jih naročili, bom opravil pri svetih mašah, ki jih bom obhajal zasebno (brez navzočnosti
vernikov).
Navodila slovenskih škofov za obhajanje velikonočnih praznikov 2020:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemijecovid-19
Svete maše lahko spremljate:
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga
prejmemo v duhovni obliki.
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo

 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.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 22. do 29. marca 2020

Č ETRTA POSTNA NEDELJA
Za žive in + župljane; Za + Marijo in Alojza Puklavec, obl.

22. MAREC
Sv. Lea

Za + Haukove ter + Aniko in Štefana Mataj iz Sodišinec

PONEDELJEK
23. MAREC

(sosedje Jurinec Klobasa)

Za + Brigito Gomboc
Sv. Rebeka

TOREK
24. MAREC

Za + mamo Mileno Kežmah, obl. in + očeta Franca

Sv. Katarina

GOSPODOVO

OZNANJENJE

SREDA
25. MAREC

Za + Štefana Gomboca, obl in vse + Gombocove in Faričeve
Za + Milka Štelcerja, obl. in + očeta Franca

ČETRTEK
26. MAREC

Za + Otico Škrlec, obl.

(p. n. vnukinj)

Sv. Larisa (Lara)

PETEK
27. MAREC

Za + Ano Tivadar

(sin Jožek z Mileno)

Sv. Rupert

SOBOTA
28. MAREC

Za + Angelo Zemljič

(nečakinja Vlasta z družino)

Sv. Bojan (Vojan)

P ETA (T IHA ) POSTNA NEDELJA
Za žive in + župljane; Za + Jožeta Karba, 10. obl. (p.n. Fride Karba z družino)

29. MAREC
Sv. Bertold

Za + Jožefo in Franca Pintarič, obl.; Za + Erika in Renato Mohar

