
Dva sinova – dve poti 

Ena pot vodi v svetlobo, brez stranpoti 

gladka in ravna – brez zatikanj 

 

Druga je kriva in polna ovinkov 

- vodi v temo. 

Gor in dol – polna kamenja. 

Obe končata v Očetovem ljubečem 

naročju. 

Dobri oče sprejema. Vračajočemu se sinu hiti naproti, ga objema. Ne obnaša se kot tisti, ki končno zmaga in sprejme 

poraženca. Noče maščevanja, ne predpisuje pogojev. Sina sprejme brezpogojno in ga, ponosnega čela, pelje v 

domačo hišo. Vse je že pripravljeno: in pitano tele in prstan zlat in praznični čevlji. Pričenja se veliko slavje za vse. 

Rekli bi: konec dober, vse dobro. Pa vendar se evangeljska prilika ne konča z navadnim srečnim koncem. 

Dobri oče se mora srečati še z užaljenim starejšim sinom. Bil je vedno poslušen in zvest domu, marljiv pri delu. Toda 

za dobroto, odpuščanje in velikodušnost ob tem dogodku ne kaže nobenega smisla. Neznosno mu je očetovo 

veselje. Noče več prepoznati svojega brata. Zato hoče v svoji hladnosti ostati zunaj očetove hiše. 

"Njegov oče je torej prišel ven in ga pogovarjal." 

S kakšnim uspehom? 

Prilika nam ne daje odgovora. Kot bi ostala 

nalašč odprto vprašanje judovskemu 

farizejskemu poslušalstvu, ki se je zanašalo na 

tankovestno izpolnjevanje predpisov. Prav tako 

aktualna in kot izziv odprta pa ostaja tudi vsem 

vase zaverovanim pravičnikom in nepristnim 

molivcem. 

Pravičnost je sicer dobra, toda brez ljubezni je 

pošastna, trda in hladna. Spoznanje je dobro, 

toda brez ljubezni stori človeka nadutega. 

Vzgoja je lahko dobra in urejena, toda brez 

ljubezni odvrača. Vera je dobra, toda brez 

ljubezni postaja fanatizem. Prilika o dobrem 

očetu vabi k spreobrnjenju, k vstopu v očetovo 

hišo. Ob očetovi dobroti naj bi izmerili stopnjo 

svoje lastne izgubljenosti in spoznali, koliko 

smo se že vrnili k dobremu Bogu, ki želi 

praznovati z nami. 
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Globok padec  – nepričakovana opora 

Globoko je padel Sin. Vse do svinjskega hleva, v grozečo smrt od 

lakote. Ni padel brez krivde. To je vedel tudi on. Upa, da bo rešen. 

Ne računal na to, da bo njegov padec kdo prestregel. Kakšno oporo 

je doživel. Oporo v odpuščanju. Oporo po ljubezni. Nezasluženo. 

Nepričakovano. Neverjetno. Neverjetno lepo.  



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo četrto postno nedeljo.  

 Jutri začenjamo novi mesec. Svete maše med tednom bodo ob 19.00. 

 V torek bodo zopet svetopisemske urice. Začetek ob 17.15. Vabljeni! 

 V sredo nadaljujemo duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Še štiri srečanja. Začetek ob 18.30, po sveti maši.  

 V petek bo na začetku svete maše molitev križevega pota, ki ga bodo vodili veroučenci 1. razreda. 

  V petek bom obiskoval bolnike na domovih in jim delil zakramente.  

 V soboto je prva sobota v mesecu. Nekateri birmanci bodo končno opravili pobožnost petih prvih sobot.  

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo pri vseh mašah nabirka za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Bliža se 
začetek del. Upamo – kljub temu, da nam manjka še zelo veliko sredstev, da bomo  zmogli s skupnimi močmi, 
– še bolje, ne samo upamo ampak zaupamo v Božjo pomoč, priprošnjo svetega Jožefa in seveda v 
velikodušnost vseh vas in drugih sovaščanov, ustanov … ki ste že veliko darovali in upamo, da boste po svojih 
močeh še pomagali. Nerodno bi bilo, da bi obnovili samo en del cerkve in bi drugo morali nadaljevali pozneje. 

 Priložnost za sveto spoved bo v četrtek, soboto in nedeljo pred in med svetimi mašami. Prišel bo spovednik iz 
Veržeja. 

 Drugo nedeljo bodo na razpolago oljčne vejice, ki jih bo priskrbela župnija Škofije. Darovi bodo namenjeni za 
potrebe njihove župnije. Priporoča se vsaj 20 stotinov za vejico. 

 V soboto in v nedeljo pri sveti maši ob 10.00 bo prepevala Slavilna skupina Veselje.  

 Hvala vokalni skupini Luč za sooblikovanje svete maše. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 
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/


 

ČETRTA POSTNA NEDELJA   

Letni čas 
  

31. MAREC 8.00 Za sinovo zdravje; Za žive in rajne župljane 

Sv. Benjamin 10.00 Za + Topolovec Franca, 10. obl in ženo Jožico; Za + Franca Kovačiča (p. n. Mirka Pelca) 

 

PONEDELJEK   

1. APRIL   

Sv. Feliks   

 
TOREK   

2. APRIL 19.00 Za + Milka Štelcerja, 7. dan 

Sv. Frančišek Paolski   

 

SREDA   

3. APRIL 18.00 Za + Antonijo in Jakoba Rihtarič 

Sv. Rihard   

 
ČETRTEK  Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

4. APRIL 18.00 Za + Vinka Antolina ob rojstnem dnevu 

Sv. Izidor   

 
PETEK  KRIŽEV POT 

5. APRIL 18.00 Za + Nevenko, Viktorijo in Josipa Trojnar ter za zdravje v družini 

Sv. Albert  Za + Marijo Kerec                                       (p. n. družine Rozine Šimundič) 

 
SOBOTA   

6. APRIL 18.00 Po Marijinih namenih 

Sv. Viljem  Bogu v zahvalo za 60 let zakonskega življenja       (adoracija po sv. maši) 

PETA POSTNA NEDELJA - TIHA   

 
 Adoracija pred obema svetima mašama 

7. APRIL 8.00 Za žive in rajne župljane 

Sv. Herman 10.00 V čast Svetemu Duhu; V zahvalo Bogu in Mariji 

SVETE MAŠE 
Od 31. marca do 7. aprila 2019 


