
Današnjo dolgo evangelijsko pripoved o Jezusovem trpljenju moremo na 

kratko zajeti v besedi apostola  narodov, ko v pismu Efežanom govori o 

dolgosti, širokosti, globini in višini Jezusove ljubezni. 

Dolgost. Če koga ustrelijo, obglavijo ali obesijo, smrt ni lahka, je pa kratka. 

Jezus je na križu umiral polne tri ure. Trpljenje v celoti pa je trajalo 

osemnajst ur: od devetih zvečer do treh popoldne naslednjega dne. V 

širšem smislu pa je bilo Jezusovo trpljenje dolgo triintrideset let, saj ga je 

imel vse življenje pred očmi. 

Širokost Jezusovega trpljenja obsega 

raznolikost muk, ki jih je prestal. Kaj 

vse se je zvrstilo do Oljske gore do 

Kalvarije: krvavi znoj, Judov poljub, zaušnice, pljunki, ječa, krive obsodbe, primerjave z Barabo, 

bičanje, kronanje, križev pot … Na Kalvariji ga je čakalo pribijanje na križ, dviganje in visenje na križu; 

odprte rane so bile izpostavljene soncu, mrazu in vetru; nepopisno je bil utrujen in izčrpan; žejen je 

bil zaradi izgube mnogo krvi; trpel je brez kakršnegakoli olajšanja; poslušati je moral preklinjanje in 

zasramovanje; doživljal je sramoto med razbojnikoma in žalost ob pogledu na mater; moril ga je 

občutek zapuščenosti ...  

V globino ga je pogrezala zloba vsega človeštva. Nanj so se zgrnile umazanije sedmerih glavnih grehov 

in kršitev deseterih Božjih zapovedi. Pritiskali so ga grehi vseh časov, od Adama, Eve, Kajna, 

Sodomljanov, Izraelcev, Rimljanov in Grkov pa do srednjega in novega veka. Grehi Evrope, Azije, 

Afrike, obeh Amerik in Avstralije; grehi moških in žensk, starih in mladih, vernih in nevernih … Vsi smo 

bili kakor ovce, ki blodijo, Gospod pa je nanj položil našo krivdo. Z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni … 

Smo že pri višini. Najboljši človek, Bog in človek, brez krivde, v popolni svobodni odločitvi, iz čiste ljubezni, vzame nase vse naše prekletstvo, 

nas v svoji krvi opere, s svojim trpljenjem prečisti in s svojo smrtjo prerodi ter tako naredi sposobne blagoslovljenih in osrečujočih višin 

Božjega življenja. Razsežnosti, ki jih je bil zmožen samo Božji Sin. 

 

 

ŠESTA POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA - 14 APRIL 2019 

Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno 

oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe 

izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal 

podoben ljudem.                                            (prim. Flp 2,6-7) 

Tako beremo v drugem berilu cvetne nedelje. Da bi 

pokazal Jezusovo mišljenje, Pavel v svoje pismo vključi 

slavno Kristusovo himno. Prevzame pesem, ki jo je 

občestvo pelo v svojem bogoslužju. V čudovitih podobah 

je v njej opisana Jezusova pot: Jezus je in ostane Bog. 

Toda svoje enakosti z Bogom se ni ljubosumno oklepal. 

Sam sebe je izpraznil. Odložil je svojo Božjo podobo in 

sprejel podobo sužnja. To je vrhunec ponižnosti, h kateri 

je Pavel pozval Filipljane.  

Sestopil je namreč v prah smrti, celo v sramotno smrt na 

križu. Vstopil je v to zemeljsko življenje z vsemi težavami 

in omejitvami ter v svojem učlovečenju izpraznil sam 

sebe. Sprejel se je v svoji vključenosti v zgodovino z 

njenimi slučajnostmi in v življenje, ki se konča s smrtjo. Pri 

tem ni hotel nobene izjeme. 

 

S cvetno nedeljo se 

začenjajo resnično resne 

zadeve v Jezusovem 
življenju.  

Prispe v Jeruzalem,  
v mesto, ki ni samo neko 

kar tako mesto. To mesto 

je neke vrste predprostor 
nebes. Kar pa se je s 

cvetno nedeljo začelo, 

pogosto ne razumemo. 
Vse se je dogajalo po 

nekem načrtu, katerega 

globlji smisel nam je skrit.  
Ko Bog deluje, smemo 

premišljevati in tudi 
priznati, da je naš razum 

omejen.  
 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo cvetno nedeljo – spomin Jezusovega slovesnega vstopa v mesto Jeruzalem. Začetek velikega tedna.  

 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali največji krščanski praznik, praznik Gospodovega vstajenja, Veliko noč. Zjutraj 

ob 7.00 bo vstajenjska procesija. Vabljeni k obredom svetega tridnevja. V četrtek in petek so obredi ob 19.00. 

Na veliko soboto pa ob 20.00.  

 V torek bodo zopet svetopisemske urice. Začetek ob 17.15. 

 V torek in sredo bo priložnost za sveto spoved. Spovednik iz Veržeja bo na razpolago od 18.00 ure naprej.  

 V četrtek se bodo predstavili naši prvoobhajanci. Namesto verouka ob 16.15 bodo prvoobhajanci imeli vaje ob 

18.00. Četrti in šesti razred, namesto verouka pridejo k sveti maši ob 19.00. Seveda vabljeni vsi veroučenci, da 

se udeležujete obredov svetega tridnevja – še posebej birmanci. Molitev pri Božjem grobu bo za pevce, 

ministrante, skavte,  mladino, animatorje, prvoobhajance in birmance ter druge veroučence v soboto ob 10.00. 

Molitev in petje bo trajalo pol ure. 

 Razpored blagoslovov velikonočnih jedil in molitve pri Božjem grobu  je na oglasni deski.  

 Hvala za nabirko za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Darovali ste  1355 evrov  

 V nedeljo popoldne ob 15.30 bo križev pot na Hotizi vodila dekanija Ljutomer. Naša župnija bo molila osmo 
postajo. Lepo vabljeni. 

 Zahvaljujemo se skupini iz Turjanec, ki je pod vodstvom Marije Drobec očistila in okrasila cerkev. Skrb za 
čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci - sever.  

 Najlepša hvala turjanskim možem, ki so letos že dvajsetič naredili veliki presmec.  

 Prejšnjo nedeljo so naši fantje iz 8. in 9. razreda zaključili nogometno ligo in v Ljubljani osvojili tretje mesto v 
dvoranskem nogometu v okviru salezijanske nogometne lige. Čestitamo! 

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

 

 

 

 

 

 
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/


 

ŠESTA POSTNA NEDELJA - CVETNA   

 
 Blagoslov presmecev 

14. APRIL 8.00 Za žive in rajne župljane; Bogu v zahvalo za ozdravitev 

Sv. Valerijan 10.00 Za + Marijo Müller ob r. dnevu;  

 

PONEDELJEK   

15. APRIL 19.00 Za + Vilija Šinko                                               (hčerka Klavdija z družino) 

Sv. Helena  Za + Zvonko Zmazek                                        (p. n. skupine, ki čisti cerkev) 

 
TOREK   

16. APRIL 19.00 Za + Olaj Franca, obl. 

Sv. Bernardka   

 

SREDA   

17. APRIL 19.00 Za žive in rajne iz rodbine Kociper 

Sv. Rudolf  Za srečen porod 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN GOSPODOVE ZADNJE VEČERJE 
ČETRTEK  Predstavitev prvoobhajancev 

18. APRIL 19.00 Za + Andreja Kosi, 1. obl.                                                       (p. n. družine) 

Sv. Evzebij   

VELIKI PETEK – SPOMIN GOSPODOVE SMRTI 
PETEK   

19. APRIL 15.00 Križev pot 

Sv. Leon 19.00 Obredi velikega petka 

VELIKA SOBOTA  
SOBOTA   

20. APRIL 20.00 Za vero in ljubezen v družini 

Sv. Teotim  Za + Angelo Zemljič                                      (p. n. nečakinje Vlaste z družino) 

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. 

SVETE MAŠE 
Od 14. do 21. aprila 2019 


