
Kristus je vstal, aleluja! 
Vstajenje od mrtvih? – Govoriti danes, v dobi izkustvenih znanosti, 

zgodovinske kritičnosti in razkrinkanja vseh starih bajk in pravljic o 

vstajenju mrtvih? Ali ni to nekako preveč otročje? Kdo še to verjame? 

»Vsi Atenci in tujci, ki živijo med nami, namreč ne poznajo večjega užitka 

kakor pripovedovati ali poslušati zadnje novice … Ko so slišali (govoriti 

Pavla) o vstajenju od mrtvih, so se eni norčevali, drugi pa so rekli: ¨O 

tem bi te poslušali kdaj drugič¨« (Apd 17, 21.32). Tako je bilo, je in bo: 

za vse čenče imamo dovolj časa in smisla, za kritično presojo največjega 

dogodka zgodovine pa zaradi predsodkov nimamo ne časa ne smisla. 

Pravijo, da je eden izmed očetov sodobne kulture, Jean.Jacques 

Rousseau, rekel: »Če bi pred mano vstal, bi pač verjel, da me oči varajo, nikoli pa, da je res vstal!« To je značilen primer gledanja skozi 

očala predsodkov. Sodobna kultura je tega prepolna! Delajo ankete in sprašujejo ljudi, kdo še veruje, pa tudi o veri v vstajenje mrtvih. 

Odgovori so porazni! Saj ne gre drugače, zahodni človek je vedno bolj le stroj, robot, ki naj dela in čim več proizvaja, da potem čim več 

izvozi, da lahko čim več kupi, da lahko čim več ima, pojé, da lahko – kaj? Živi čim bolj 

živčno, napeto, raztrgano življenje! Toda ali kdo vidi tudi v duše? Saj vendar živimo v 

očitni kulturi sprenevedanja, polresnic in hinavščine! Ljudje s tem računajo, odgovarjajo, 

kot menijo, da jih vprašujoči rad sliši, v srcu pa si mislijo, kaj te to končno briga. Vsaj v 

svoji najgloblji misli bi človek rad bil svoboden! 

Toda tudi najbolj svobodni ljudje se srečujejo z mislijo: vse živo si želi življenja, boji pa se 

smrti. Kaj vse smo in bomo storili, da bi življenje podaljšali ali celó smrt preprečili. Ko pa 

nam zgodovina jasno spričuje, da je še tretja možnost: umreti in vstati v novo življenje, 

pa si tega kar ne upamo in nočemo verjeti. Vendar ni nobenega drugega dogodka 

takratne zgodovine tako jasno in podrobno izpričalo toliko različnih prič kot prav 

Jezusovo vstajenje od mrtvih. Zato lahko apostol Pavel tako samozavestno zapiše: »Če 

pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi naša vera … in ste še 

v svojih grehih … od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15, 14. 16. 19). 

Večno življenje, ki ga kristjani pričakujemo, ni nekakšen dodatek tukajšnjemu življenju. 

Večno življenje je nadaljevanje življenja, saj je Bog tako stvarnik kot dopolnitelj. Dan vstajenja mora biti za globoko verne  in iskrene 

kristjane zato najbolj radosten dan, dan gotovosti in živega upanja. Za na pol verne pa naj bi bil nov klic k spreobrnjenju! Toda težko je 

sredi hrupa oditi v tihoto, se poglobiti vase. Težko je sredi lažne človeške veličine priznati svoje zmote. Težko je opustiti  shojena pot in 

preizkušene znance ter začeti na novo. Da, težko je! Pa čeprav to oznanja vsaka nedelja. Naj bo torej vsaka nedelja, ki ni nič drugega kot v 

našo župnijo prestavljena velikonočna skrivnost, veliki in slovesni dan Kristusovega in našega vstajenja. Aleluja! 
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Velikonočni kristjan mora prinašati v svojo okolico, najprej v svojo družino, med svoje 

prijatelje, v svojo soseščino, v službo, v svoje okolje, vedrino in mir, krščanski 

optimizem in delovno vzdušje. Ne sme biti tisti, ki ga drugi vlečejo, ampak tisti, ki 

druge vleče in dviga. Ne sme biti med tistimi, ki so zmeraj zadaj, da bi jih slučajno 

nekdo ne videl in prosil za pomoč ali da bi sam prevzel kakšno obveznost. To ne velja 

samo za moške, ampak tudi za ženske, ne samo za odrasle, tudi za mladino in ostarele. 

Kritizirajo, kako je v državi, družbi, župniji vse narobe, ne naredijo pa nič, da bi bilo 

bolje. Velikonočni kristjan je delavni kristjan. Bog nam daj veliko velikonočnih 

kristjanov in tudi ti bodi med njimi! 

 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo največji krščanski praznik – praznik Gospodovega vstajenja – veliko noč.   

 Prihodnjo soboto, 27. aprila 2019, bo v naši cerkvi velika viteška svečanost, ki ga bo imel evropski red vitezov 

vina. Ob 11.00 dopoldne bodo v povorki prišli od zdravilišča v našo cerkev, kjer bo kulturni program, besedno 

bogoslužje in blagoslovitev vina ter druge točke programa.  

 Prihodnja nedelja je nedelja Božjega usmiljenja. Kot že nekaj let bomo tudi letos imeli srečanje bolnih in 

ostarelih. Med sveto mašo ob 10.00 bo priložnost za prejem zakramenta svetega bolniškega maziljenja. Po maši 

bo druženje, zato lepo prosim, da pridne gospodinje napečete pecivo. Omogočite bratom in sestram, ki ne 

morejo vsako nedeljo priti v cerkev k sveti maši, da bodo tokrat lahko prišli.  

 Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste te dni pred prazniki uredili, očistili okolico cerkve. Hvala skupini moških, ki 

so se v lepem številu odzvali povabilu in pokosili travnate površine. Upam, da bo tudi naslednjič tak dober odziv 

na povabilo. Hvala tudi skupini žensk (Anici, Mileni in Marici), ki so pomagale pri urejanju okolice. Še posebej 

hvala Pepiju Steyerju, da skrbi za košnjo in kosilnico. 

 Hvala za sodelovanje pri obredih: bralci, ministranti (Jaka Prelog – za veliko vaj, da so obredi lepo potekali), 

pevci (Slavilna skupina Veselje), organist… Najlepša hvala Lei, da je z Gregorjem poskrbela za postavitev in 

okrasitev Božjega groba. 

 Zahvaljujemo se skupini Radenci Sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima 
od sobote naprej skupina iz Boračeve (Vabljeni, da se pridružite ... ) 

 Člani Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta vabljeni na srečanje (ki je bilo prestavljeno) s 
predstojnikom salezijancev, ki bo v petek po sveti maši (19.30).  

 Na razpolago je nova številka revije: Misijonska obzorja, Poti k Bogu, Prijatelj, Glasnik Kraljice miru in Don 
Bosko. Velikonočna številka Družine. 

 

 

 

 

 

 
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/


 

VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA  

 
  

21. APRIL 7.00 Za žive in rajne župljane; Vstajenjska procesija 

Sv. Anzelm 10.00 Za + Jožefa Flegarja, 20. obl.; Za + Mauko Viktorja, obl. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

PONEDELJEK   

22. APRIL 08.00 Za + Jakoba Klemenčiča ob r. d.; Za srečno operacijo   

Sv. Aleksandra 10.00 Za + Marijo Dokl (bratranec Vojteh z družino); Za Dragotina Padovnika (Kerec Marija in Cvetka) 

 
TOREK   

23. APRIL 19.00 Za + Belec in Kociper 

Sv. Jurij   

 

SREDA   

24. APRIL 19.00 Za + Kristino in Antona Knez 

Sv. Franka   

 
ČETRTEK   

25. APRIL 19.00 Za + Štelcer Milka, 30. dan 

Sv. Marko  Za + Leopolda Zorjan, obl.                       (p. n. hčerke Marjane z družino) 

 
PETEK   

26. APRIL 19.00 Za + Vilmo Stanek (hčerka Milena z družino) 

Marija Mati dobrega sveta   

 
SOBOTA   

27. APRIL 19.00 Za + Angelo Zemljič (nečakinja Valerija z družino) 

Sv. Hozana   

DRUGA VELIKONOČNA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

 
 Srečanje bolnih in ostarelih 

28. APRIL 8.00 Za + Antona Fišer, obl. (hčerka Marica z družino);  

Sv. Peter Chanel 10.00 Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 21. do 28. aprila 2019 


