
 

 

 

 

Sprašujemo se, zakaj je Jezus dopustil vse to, o čemer smo 

brali v evangeliju zadnje nedelje cerkvenega leta? Kakšen 

pomen je imelo njegovo zadržanje pred Pilatom, ko bi vendar 

lahko kaj storil v svoje dobro? 

Ko globlje razmišljamo o tem, odkrijemo, da se je Gospod 

odpovedal vsaki možnosti, da bi pokazal svojo moč in oblast. 

Popolnoma se je očistil vsega človeškega, da je mogel 

vstopiti neobremenjen v večnost, v Očetovo kraljestvo. 

Duša, ki doseže cilj, ne pogreša namreč nič drugega in v sebi zgradi poteze Božje blaženosti. V tem je človekova neizmerna 

sreča tu in obljuba večne sreče. 

Če je duša lahka in neobtežena, ker je ne teži nobena telesna nadležnost, ji je 

ugodno in prijetno priti k Njemu, ki jo privlači k sebi. Če pa je z žeblji strastnega 

nagnjenja prikovana z naklonjenim odnosom do snovi, se ji bo dogajalo kakor po 

navadi v ruševinah ob potresih nekaterim telesom, ki so jih vkleščile ruševine. 

Nekaj podobnega trpi tudi duša, ki jo Božja moč iz človekoljubnosti kot svojo last 

vleče iz snovnih in za smisel nedovzetnih ruševin. 

Kakor vsi, ki z ognjem izločajo zlatu primešano žlindro, s tem ne topijo samo tega, 

kar je nepristno, temveč se povsem neizogibno z nepristnim raztali tudi čisto 

zlato, in vendar naposled ostane, medtem ko se to, kar je nepristno, izgubi, prav 

tako mora duša tedaj, ko se v očiščujočem ognju izgublja zlo, s katerim je bila 

združena, tudi sama nujno biti v ognju, dokler se vse nepristno, snovno in 

pokvarjeno ne izgubi, použito v dolgotrajnem ognju. 

Potemtakem je videti, da Božja sodba v osnovi ne pripravlja grešnikom kazni, 

ampak stori le, da se dobro loči od hudega in da dobro pritegne v občestvo 

blaženosti. Seveda pa tistega, ki ga Bog vleče, boli, ker se mora odtrgati  od tega, 

kar je z njim zraslo. 

Gospod nas je najbrž s svojim zgledom tiho povabil, naj se na tem svetu tudi mi 

očistimo vsega, kar bi nas utegnilo ovirati pri vstopu v njegovo kraljestvo. Ko 

bomo v življenjskih trenutkih pred podobnimi preizkušnjami, se spomnimo na 

Jezusa pred Pilatom in lažje se bomo prav odločili. 

 

 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA – 25. NOVEMBER 2018 

Praznik nas vabi, naj bomo zvesti svojim krščanskim koreninam in krščanskim vrednotam, Bogu 

in njegovim navdihom za svoje življenje, Cerkvi, narodu ter vsemu, kar je pošteno, pravično, 

dobro ... Če bomo imeli vse to pred očmi, bomo ob pogledu na križanega Kristusa lahko rekli: 

"Gospod, ti si v resnici Kralj vesoljstva. Življenje si dal za nas, zato ne daj, da bi bežali pred 

tvojim kraljevanjem ljubezni. Naj nas ta gotovost napolnjuje z navdušenjem zate, Kristus" in 

naj bo blagoslov za vsak dan življenja, ki nam ga bo Bog še podaril. To je naše upanje, ko 

sklepamo cerkveno oz. bogoslužno leto in vstopamo v novo, ki ga začenja adventni čas 

pričakovanja. 

Resnica ni – vedeti resnico, ampak 

biti resnica. To je tisto, kar Pilat 
ni mogel razumeti. 



 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 

 

 Obhajamo nedeljo Kristusa Kralja, zadnjo nedeljo v liturgičnem letu. 

 Hvala vsem, ki ste se včeraj (v soboto) udeležili pletenja adventnih vencev. Poleg tega da je to 

koristna oblika druženja, je za mlajše način učenja in tudi ozaveščanja, da na različne načine 

delujemo v korist župnijske skupnosti.  Okrog trideset vencev je na razpolago. Prispevek bo 

namenjen za obnovo cerkvene strehe. Priporočen dar je 8 evrov, da bodo pokriti stroški.  

 Prihodnja sobota in nedelja sta prva v mesecu. Nabirka bo namenjena za obnovo strehe in zidov.  

 Adventne vence bomo blagoslovili prihodnjo soboto in nedeljo pri vseh mašah. V soboto bo 

blagoslov adventnih vencev tudi v Dosorju ob 12.00. Blagoslov adventnega venca v krožišču bo 

ob 16.30. Ob 17.00 pa bo blagoslov tudi v živalskem vrtu Sikalu.   

 Približuje se god svetega Miklavža. Miklavž že pripravlja darove in sezname otrok, ki jih bo 

obdaroval. Prosim sporočite, prijavite tiste, ki mislite, da so vredni, da jih Miklavž obdari. 

Vabljeni, da sv. Miklavža posnemate – pomagajte mu napolniti koš. Lahko prispevate denarna 

sredstva ali pa konkretno, kakšne drobnarije, sladkarije, da jih razdelimo v Miklavževa darila. 

 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. 

Drugo čiščenje veroučnih prostorov v mesecu novembru bo v petek (30. november 2018) ob 

16.20. Vabljeni starši veroučencev 6. razreda.   

 Prihodnjo nedeljo bodo sooblikovali sveto mašo ob 10.00 otroci 1. in 2. razreda ter Pevska 

skupina Luč.  

 Na razpolago je  Marijanski koledar in Družinska pratika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/


 

KRISTUS KRALJ 

 8.00 Za + Dragota Padovnika                     (nekdanje sodelavke Metka in Vikica) 

25. NOVEMBER  Za + Vinka Budja, 30. dan                                                          (žena Marija) 

 10.00 Za + Franca Zamuda                                        (nečakinja Bernardka z družino) 

 

PONEDELJEK   

26. NOVEMBER 
  

Sv. Valerijan Oglejski 
  

 
TOREK   

27. NOVEMBER 18.00 Za + Ščap Janeza in vse + Ščapove 

Sv. Virgil in Modest   

 

SREDA   

28. NOVEMBER 18.00 Za + duhovnika Ivana Kranjca                                                             (Anka Majc) 

Sv. Katarina Labouré   

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

29. NOVEMBER 18.00 Za + duhovno ozdravitev družinskega debla 

Sv.  Filomen  Za + Viktorja Zmazka, 30. obl.                                   (p. n. hčerke Darje in Danice) 

 
PETEK   

30. NOVEMBER 18.00 Za + Andrejo Bagoroš, obl. in sestro Justino 

Sv.  Andrej   

 
SOBOTA  Blagoslov adventnih vencev 

1. DECEMBER 18.00 V zahvalo  

Sv. Marija Klementina  Za + Andreja Kosi                                                                                (družina Žiher) 

PRVA ADVENTNA NEDELJA                   

  Blagoslov adventnih vencev 

2. DECEMBER 8.00 Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za + starše Ivanko in Martina Mauko; Za + mamo Terezijo Pelc in + očeta Avgusta 

SVETE MAŠE 
Od 25. novembra do 2. decembra 2018 


