
 

 

 

Evangelijski opis konca sveta je s svojo dramatičnostjo od nekdaj 

pritegoval pozornost. Učeni so se spraševali, kako naj si razlagajo 

»majanje« nebeških sil, preproste pa je mikalo vedeti, kdaj se bo vse to 

dogajalo. 

Bolj pomembno pa je vprašanje: Zakaj? Zakaj mora priti konec? Ali je Bog 

ustvaril svet zato, da ga bo uničil? Ali je nebeške sile zato utrdil, da jih bo 

razmajal? Ali je zato prižgal sonce, zvezde in mesec, da bo nazadnje vse 

zagrnila tema? Pa zemlja in kar je na njej – naj preide? Se človek zato muči, 

da bo nekoč vse, kar je s trudom naredil, propadlo? Na začetku mu je Bog 

izročil zemljo z naročilom, naj si jo podvrže. Koliko telesnega in umskega 

napora je bilo treba, da je to nalogo vsaj deloma izpolnil. Zdaj pa naj neki 

vesoljski pretres vse sesuje v ruševine in spremeni v prah? Če bo tako, imajo prav preroki niča in oznanjevalci 

nesmisla. Potem je res na mestu toliko večji gnus in obup, kolikor več lepega in dobrega smo izsanjali. 

Na srečo pa je vse skupaj nekoliko drugače. Konec, ki ga omenja evangelij, je le prehod v drugačno bivanje. Sedanje 

bo prenehalo zato, da se bo pričelo prihodnje. Sile neba se bodo zato majale, da se ustalijo nove, trdnejše. Sonce, 

mesec in zvezde morajo zato potemneti, da zadobijo lepši sijaj. Človeška zgodovina, ki se je ob vsem lepem in 

osrečujočem kopala tudi v solzah in krvi, ob vseh upih trepetala pred obupom in ob vseh smislih strahovala pred 

nesmislom, bo prešla v novo, prečiščeno in razsvetljeno dogajanje. Tisti, ki nam je ustvaril telo in vdihnil dušo, nas 

bo zbral z vseh štirih vetrov in nas naselil na novi zemlji pod novim nebom. Osušil bo naše solze in zacelil naše 

rane. Ker bo smrt za vedno premagana, bo odveč strah, da bi kakšen ponovni konec spet vse uničil. Za napornim 

delavnikom bo napočila večna sončna nedelja. 

Le peščica ljudi je mogla Jezusa videti, ko je hodil po zemlji. Le redkim je bila dana možnost, da so slišali njegove 

besede. Takrat, tisti dan, bo prišel na oblakih neba in vsi ga bomo videli. Spregovoril bo besede, ki jih bomo vsi 

slišali in vso večnost ne bodo izzvenele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM – 18. NOVEMBER 2018 

V evangeliju beremo:  

Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce potemnelo in luna ne bo dajala svoje 

svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli 

Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in 

zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«  (Mr 13,24-27) 

Ali se bo Jezus torej res vrnil? 

Mnogi gledajo na te Jezusove besede kot na nekakšno znanstveno fantastiko. 

Nekateri so jih skušali razložiti s tem, da so rekli, da jih ne gre jemati dobesedno, 

temveč v duhovnem pomenu. Jezus naj bi torej v resnici rekel, da bo ponovno prišel v 

naša srca, ko bomo vanj verovali. Tovrstna razlaga pa je problematična, ker ne da 

odgovora na mnoge stvari, ki jih je Jezus povedal o svojem ponovnem prihodu. Očitno 

so učenci videli v njem končni dogodek zgodovine, do katerega bo prišlo v času velike 

stiske in bede. Drugi Jezusov prihod je bistvena sestavina krščanskega upanja za 

prihodnost in nič več razlogov nimamo, da bi ga ne jemali tako resno kot katerikoli 

drugi del Nove zaveze. 

Judovska vera uči, da bo Mesija prišel 

preko Oljske gore v Jeruzalem, kjer bo 

v Cedronski dolini poslednja sodba. 

Tako je zapisal prerok Zaharija. Zato je 

ob vznožju veliko judovsko 

pokopališče. Grobovi so deloma iz 

svetopisemskih časov.  

Ne bomo mogli  

odpraviti  

vse krivice.  

To bo  

prinesel  

šele  

Kristusov  

drugi  

prihod.  

Nam pa je  

naročeno,  

da povsod  

ustvarjamo mostove upanja. 



 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 

 

 Obhajamo 33. nedeljo med letom. 

 V torek, 20. novembra 2018, bodo spet svetopisemske urice. Vabljeni, da se pridružite tudi tisti, 

ki še niste bili.  

 V soboto bomo pletli adventne vence, ki jih bomo v nedeljo – en teden pred začetkom 

adventnega časa – ponudili, da si lahko nabavite za vaše domove. Prispevke za adventne vence 

bomo namenili za obnovo cerkvene strehe. Začetek pletenja vencev bo ob 9.00. Če ima kdo 

kakšne okraske, svečke in zelenje za vence, naj jih prinese s seboj. Še posebej vabim animatorje 

in vse tiste, ki imate radi ročne spretnosti … 

 V soboto, 24. novembra 2018, ob 9.00 uri, bo pri Sv. Juriju ob Ščavnici škofijsko študijsko 
srečanje ŽPS. Osrednja vsebina srečanja, o kateri bo spregovoril škof msgr. dr. Peter Štumpf, 
bo prihodnost župnij. 

 Hvala vsem, ki ste pripravili današnje srečanje zakonskih jubilantov. Članom zakonskih skupin, 

ki so tudi sodelovali pri sveti maši z branjem, pevcem in ministrantom. Vsem, ki ste pripravili 

vse tisto, kar bomo sedaj okušali zunaj pred cerkvijo.   

 Zahvaljujemo se skupini s Ljutomerske ceste, Kajuhove ulice in Rihtarovec, ki je očistila in 

okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina z Gubčeve 

ceste pod vodstvom Lee Gomboc.  

 Hvala tudi staršem veroučencev 6. razreda, ki so v petek očistili veroučne prostore.  

 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/


 

TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

  Srečanje zakonskih jubilantov 

18. NOVEMBER 8.00 Za + Frančiško Šut, 10. obl. (hčerka z družino);       Za + Ano Jauk  (p. n. družine) 

 10.00 Za + Debelak Karla in + Debelakove, Gaborove; Za + Angelo in Leopolda Štefanec ter + Zadravec in + Klekl 

 

PONEDELJEK   

19. NOVEMBER 
  

Sv. Matilda 
  

 
TOREK   

20. NOVEMBER 18.00 Za + Klaneček Mirana, obl. in + mamo Marijo 

Sv. Edmund  Za + Franca Kovačiča                               (soseda iz 4. vhoda v blok na Titovi cesti) 

 

SREDA   

21. NOVEMBER 18.00 Za + prednike in sorodnke 

Darovanje Device Marije  Za + starše Ciglar in teto iz Petanjec 

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

22. NOVEMBER 18.00 Za + mamo Cecilijo Klemenčič, očeta in dva brata 

Sv.  Cecilija  Za + Cecilijo Poznič in ves + rod 

 
PETEK   

23. NOVEMBER 18.00 Po namenu + Ivanke Živic 

Sv.  Klemen  Za + Zvonko Zmazek                                                                       (družina Majc) 

 
SOBOTA   

24. NOVEMBER 18.00 Za + Türklov rod 

Sv. Andrej Dung  Za + Marijana Karba                                                               (Astrid in Franc Gider) 

KRISTUS KRALJ                   

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

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

Sv. Katarina Sienska 10.00 Za + Franca Zamuda                                        (nečakinja Bernardka z družino) 

SVETE MAŠE 
Od 18.  do 25. novembra 2018 


