
Ljubezen do sovražnikov 

Evangelij nas ne neha presenečati s svojo novostjo. 

Ob Jezusovih besedah, naj tistemu, ki te udari po 

enem licu, nastaviš še drugo in naj od onega, ki ti 

jemlje, kar je tvojega, tega ne zahtevaš nazaj, 

preprosto osupnemo. Da bi nastavili še drugo lice in 

da bi svojega, ki nam je bilo vzeto, ne terjali nazaj, 

se nam preprosto upira. Ne zdi se nam prav, da bi na ta način dajali potuho nasilnežem in tatovom. Če prav 

pogledamo, Jezus tega od nas tudi ne zahteva. To lahko razberemo iz njegovega ravnanja pred služabnikom 

velikega duhovnika. Ko ga je udaril, mu je rekel: »Če sem napačno rekel, izpričaj, da napačno, če pa prav, zakaj 

me tolčeš« (Jn 18, 23). Današnji evangelij nam hoče dopovedati, naj naših medsebojnih odnosov ne urejamo 

preveč po človeško, ampak v duhu in mišljenju Jezusa Kristusa.  

Naročilo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen 

tudi vaš Oče«, nas vabi na nova pota. Če 

tistega, ki nam je storil kaj hudega, obdamo z 

usmiljenjem, mu s tem ponudimo tisto varno 

okolje, ki ga potrebuje za pogum, da se bo 

zmožen vrniti v svojo preteklost. Samo tako se 

bo lahko od nje poslovil in nanjo pozabil. To bo 

storil toliko lažje, če mu damo priložnost, da 

krivico po svojih močeh popravi. Seveda ti bo 

to lažje storiti, če te bo tisti, ki ti je storil krivico, 

prosil odpuščanja. A Bog nam s svojo milostjo 

odrešenja prihaja naproti, še preden ga 

prosimo. Tako naj bi ravnali mi. Odpuščanje z 

ljubečo pripravljenostjo na spravo naj pride iz 

srca, še preden nas tisti, ki nas je užalil, prosi 

zanj. Z ljubezen do sovražnikov imamo nešteto 

zgledov že v stari zavezi, od egiptovskega 

Jožefa, ki je odpustil hudo krivico svojim 

bratom, do krivično preganjanega Davida, ki je 

odpustil svojemu preganjalcu kralju Savlu.  

 

 

SEDMA NEDELJA MED LETOM – 24. FEBRUAR 2019 

Oznanila 

Dragulji naše vere 

Usmiljenje in ljubezen, še posebej ljubezen do 

sovražnikov, sta diamanta krščanske vere. Iskrita in 

bleščita se ter krasita človeka, ki je usmiljen in ljubi. 

Neizmerno dragocena sta. Ne da se ju uničiti. 

                              Kako je mogoče izpolnjevati to, kar Jezus           

             zahteva v današnjem evangeliju? Ali je to sploh 

smiselno? Ali s tem, da se ne bom branil, ne spodbujam  tistih, ki so 

nasilni, da še naprej širijo nasilje. Upravičeno vprašanje! Zato ne 

smem kar tako jemati Jezusovih besed, in jih pozabiti, kot da so 

utopične in neresnične za moje življenje. Kaj torej? 

Mislim, da ni potrebno, da Jezusove besede razumem dobesedno, 

vendar jih moram resno jemati. Kaj je resnega v teh besedah? 

Resno je to, da moram spremeniti svoj pogled. Ljudi ne smem 

gledati s svojimi očmi, ampak opazovati z Božjimi očmi. Tedaj ne 

bom v človeku gledal sovražnika! Tistega, ki me hoče izkoriščati, 

ampak gledam v njem Božje stvarstvo. Človeka, ki je Bogu prav tako 

pri srcu, kakor upam, da sem tudi jaz Bogu pomemben. Tedaj 

gledam v njem predvsem človeka, ki se je iz kakršnega koli razloga 

oddaljil od Boga. To me lahko spominja, da tudi jaz velikokrat 

zaidem. Morda ta pogled ne bo spremenil mojega obnašanja, 

vendar je moja notranja usmerjenost drugačna Ne sovraštvo ali 

želja, da bi povrnil krivico, ne smeta vplivati na moja dejanja. V 

molitvi vse polagam v Božje roke. On lahko to, kar se meni zdi, 

nepopravljivo  



 

 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo sedmo nedeljo med letom.  

 V torek bodo svetopisemske urice. Ob 17.15. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo priložnost za sveto spoved.  

 Slavilna skupina Veselje bo sooblikovala sveto mašo v soboto in nedeljo ob 10.00. V soboto po 
sveti maši in pred obema mašama v nedeljo bo češčenje Najsvetejšega – adoracija. 

 V petek bom obiskal bolnike na domovih. Sveta maša bo v petek tudi v Dosor – ju – ob 16.00.  

 V soboto bo prva sobota v mesecu. Nekateri birmanci bodo zaključili pobožnost petih prvih 
sobot. 

 Nabirka prihodnjo soboto in nedeljo bo za potrebe naše cerkve, za obnovo cerkvene strehe in 
betonskih zidov. Bliža se začetek obnovitvenih del – začeli naj bi že pred veliko nočjo. 

 Hvala vsem, ki ste napekli pecivo, da smo lahko pogostili skupino Abend. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je pod vodstvom Nataše Ros očistila in okrasila cerkev. 

Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja bloki. 

 V petek bodo čistili veroučne prostore starši veroučencev 3. razreda, in sicer ob 17.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

SEDMA NEDELJA MED LETOM    

   

24. FEBRUAR 8.00 Za + Jožefa Irgoliča ob rojstnem dnevu; Za žive in rajne župljane 

Sv. Matija 10.00 Za + Franca Kovačiča                                                       (Tola Zvonko z družino) 

 

PONEDELJEK   

25. FEBRUAR   

Sv. Valburga   

 
TOREK   

26. FEBRUAR 18.00 Za + mamo Otilijo Škrlec, obl. in + očeta Jožefa 

Sv. Aleksander  Za uspešno operacijo in hitro okrevanje 

 

SREDA   

27. FEBRUAR 18.00 Za + Genovefo Kovačič, obl.                                  

Sv. Gabrijel  Za + Antona Krempl, obl.                                                 (hčerka z družino) 

 
ČETRTEK   

28. FEBRUAR 18.00 Za + Milana Mariniča, 7. dan 

Sv. Roman   

 
PETEK  PRVI PETEK 

1. MAREC 18.00 Za + mamo Antonijo Antonič, obl., očeta Alojza in sestro Marijo (hčerka Anica) 

Sv. Albin  Po namenu 

PRVA SOBOTA 
SOBOTA 18.00 Po Marijinih namenih 

2. MAREC  Za + mamo, očeta, brata in svakinjo Menhart (Fanica z družino) 

Sv. Neža (Praška)  Za + Karla Ficko, obl. ter žive in rajne sorodnike; Za + Marijo Kerec, 7. dan 

OSMA NEDELJA MED LETOM    

   

3. MAREC 8.00 Za + Feliksa Dündek, obl., Za + Martina Škrleca, obl. in + rod 

Sv. Kunikunda 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 24. februarja do 3. marca 2019 


