Med nami je bil tudi p. Arturo Sosa, vrhovni predstojnik
jezuitskega reda. K nam je prišel v okviru 50. letnice
slovenske province Družbe Jezusove (jezuitov).
V Radljah je vodil sv. mašo ob navzočnosti sobratov
jezuitov, dekana Rojnika in radeljskih župljanov. Po maši
pa je bilo še druženje ob pecivu in pijači. Ta slovesnost je
bila p. generalu (kot ga imenujemo jezuiti) posebej všeč,
ker je bila tako domača in prisrčna. Vesel je bil
navzočnosti vseh generacij, še posebej pa številnih ministrantov.

HA, HA, HA, SMEJMO SE!
DOMAČA NALOGA
Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: “Opiši v sto besedah kako ste preživeli
vikend”. Mali Jožek je napisal: Ta vikend smo se nameravali odpeljati z
družino k teti. Naložili smo se v avto in ta nikakor ni hotel vžgati. Žalostno
smo šli iz avta, razen očeta ki je ostal pri avtomobilu in izrekel ostalih 60
besed, katere niso primerne za mojo nalogo.
VOŠČILO
Sosed pride k sosedu voščit vesele praznike.
Na vratih reče: ''Spoštovani sosed, želim vam vse tisto, kar vi želite meni.''
Sosed zaloputne z vrati in reče: ''Da vas ni sram!''

Ureja p. Jože Poljanšek DJ, župnik; e-pošta : joze.poljansek@gmail.com
Mariborska cesta 9, Radlje ob Dravi; tel. 040 482 560 ali 02/888 05 73
Naša spletna stran: www.zupnija-radlje.eu
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BOGU HVALA
Danes, na zahvalno nedeljo, se posebej zahvaljujemo Bogu za
vse, kar od njega prejemamo. S pogledom nazaj se mu
zahvaljujemo za lepo in doživeto nedeljo na praznik svetih
nadangelov, ko nas je nagovoril p. Ivan Hočevar. Bogu se
zahvaljujemo za posvečenje stalnih diakonov, še posebej Saša
Popijala. Nanj in na njegovo družino kličemo Božjega blagoslova.
Bogu smo hvaležni za čudovito župnijsko romanje v Prekmurje: za
gospoda, ki nam je pripovedoval zgodbo o Babičevem mlinu na
Muri, duhovnikom v Beltincih, Odrancih in Črenšovcih. Bogu
hvala za imenitno kosilo, za doživetje Lendave in
Turnišča. Predvsem pa Bogu hvala za to, da nas je na
tem romanju spremljal in povezal.

PODRUŽNICA SV. TRIJE KRALJI
Sv. Trije Kralji je višje ležeča vas, kjer domujejo
prebivalci razpršenih kmetij, ki so oddaljeni od
mesta in je cerkev Sv. Treh kraljev naše skupno
bogastvo vrednot, druženja, medsebojnih
odnosov ter naš blagoslov, da »trikralčani«
držimo skupaj in med seboj sodelujemo.
Zavetnik naše cerkve je sv. Aleš, ki je hkrati tudi
zavetnik pred naravnimi nesrečami. Aleševa
nedelja je praznik »trikralčanov« in vseh drugih,
ki pridejo k maši na to nedeljo.
Priprave potekajo v sodelovanju vseh krajanov. Dan pred lepo nedeljo možje
postavijo mlaj na tradicionalen način, kot so to počeli nekdaj. Žene počistijo
cerkev ter spletejo vence iz zimzelena, da cerkev okrasimo. Tradicija v našem
kraju je, da se pomembnejši dogodki naznanijo
s pokom možnarjev. Zato naše društvo strelcev
z možnarji najprej pridno pokosi travo, nato pa pripravi
možnarje za streljanje ob postavitvi mlaja in na dan
lepe nedelje. V nedeljo mašo zaključimo s procesijo,
po maši pa se krajani družimo.
Glavni oltar je posvečen sv. Trem kraljem, desni
sv. Frančišku Ksaverju, levi pa sv. Luciji.
Vsako leto je tukaj maša v mesecu maju
(Izidorjeva nedelja). V mesecu juliju (Aleševa
nedelja) in polnočnica na božični večer. Srečamo
se tudi ob blagoslovu velikonočnih jedi in ko je
jesenska maša v mesecu oktobru. V adventnem
času se »trikralčani« spet srečujemo in pripravimo velik adventni venec na
Pernatovi ravni. Najprej skupaj naberemo veje jelke nato spletemo venec na
večje ogrodje ter postavimo luči. Vsako nedeljo v adventu pridemo skupaj ter
prižgemo naslednjo luč. Na ta način se pripravljamo na božič. Na sveti večer
obhajamo polnočnico, kjer se zbere veliko ljudi, tudi pohodnikov.

Že naši predniki so s skupnim
delom in požrtvovalnostjo skrbeli
za cerkev, zato nadaljujemo z isto
vnemo naprej. To je dediščina, ki
smo jo prejeli od naših prednikov.
Prav vsi krajani spoštljivo in skrbno ravnamo s cerkvijo in pri
obnovah je vključen vsak »trikralčan«. Že prejšnje generacije
ključarjev so za cerkev lepo skrbele in jo sproti obnavljale. V letu
2005 smo s skupnimi močmi stolp prekrili z novo streho. Leta 2008
in 2009 je bila obnovljena južna in vzhodna stran strehe. Vloženega je
bilo veliko prostovoljnega dela in sredstev krajanov. V letu 2017 so se
takratni ključarji lotili obnove glavnega oltarja, ki je bil uničen. Deli
oltarja so odpadali, slike so bile zbledele in potrebna je bila celotna
obnova. Finančni zalogaj je bil za tako malo naselje prevelik. Zato so
se takratni ključarji prijavili na razpis Ministrstva za Kulturo
in s pomočjo Občine Radlje ob Dravi prejeli delež nepovratnih
sredstev. Tudi preostanek je bil velik finančni zalogaj, vendar kot
vedno, smo »trikralčani stopili skupaj in zbrali preostanek sredstev.
Obnovljeni glavni oltar je blagoslovil mariborski nadškof, mag.
Alojzij Cvikl. Ta dogodek smo veselo proslavili.
Na vrsti pa je obnova še stranskih oltarjev, ki sta nujno potrebna
obnove. Nosilni del razpada, slike so zbledele, odpadajo pa tudi ostali
deli. Spet smo spremljali razpise in se ponovno uspešno prijavili na
razpis Ministrstva za kulturo ter dobili odobrena nepovratna sredstva.
Zdaj nas čaka še del, ki ni sofinanciran, da ga zberemo do
naslednjega leta, ko se bomo obnove lotili.
Ključarji Sv. Treh Kraljev si želimo, da
ohranimo zavedanje, da vera združuje
ter da so zdravje, spoštovanje ter
prijateljstvo ena od ključnih vrednot.
Štefan Ribič
in Peter Skutnik z družinami.

