
IMA NAS RAD 

Upravičeno je vprašanje, od kod krščanstvu notranja moč, s katero se je že več 

kot dva tisoč let soustvarjalo kulture, jih bogatilo ter se ob njih samo bogatilo; s 

katero se je uspešno prebijalo skozi toliko nevarnosti, preživelo toliko 

nasprotnikov, premagalo toliko ovir ter ostalo pri življenju, ko je videlo pogrebe 

naukov, ki so človeštvu obetali mnogo več, celo raj na zemlji, in stalo ob grobovih 

številnih mož, ki so za življenja prejeli več slave kot ustanovitelj krščanstva. 

Odgovor: Bog, ki ga krščanstvo 

izpoveduje, je osebni Bog, je 

Bog, ki priznava človeka kot 

osebo in vzpostavlja z njim 

osebna razmerja. 

Knjige, na katerih krščanstvo sloni, pripovedujejo, kako je Bog človeka potem, ko ga 

je ustvaril, tudi nagovoril: izkazal mu je izredno zaupanje, ko mu je naročil, da naj si 

podvrže zemljo. 

V vsej Stari zavezi ima Bog človeka za sogovornika. V Novi pa gre to sogovorništvo 

tako daleč, da ga ni mogoče doumeti – pred njim moremo le strmeti. Bog človeku 

ne govori več iz oblaka, kot je nekoč Mojzesu, ali po notranjem razodetju, kot je 

govoril prerokom. Privzema si človeško naravo, da bi se mogel s človekom 

pogovarjati po človeško. Imeti hoče usta, da bo mogel govoriti človeške besede, 

imeti hoče ušesa, da bo mogel človeško besedo slišati, imeti hoče človeško srce, da 

bo mogel občutiti toplino človeške besede in da bo človek mogel občutiti toplino 

Božje besede. Vse to zato, da bi bilo razmerje med njim in nami čim bolj tesno, 

pristno, zares človeško. 

A se Bog tu ni ustavil. V smrt je šel za človeka. Ali bi šel, če bi bil človek v njegovih očeh le to, kar je posestniku zemlja, trgovcu blago, 

bogatašu denar? Bili smo mu mnogo več: bratje in sestre, ki jih je ljubil in želel biti od njih ljubljen. Tako, kakor more samo oseba 

ljubiti osebo. To veliko resnico je Jezus izražal na mnogo načinov. Eden od teh je tudi prispodoba o Dobrem pastirju. 

 

Pametno in pravilno se odločiti! 

 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – 12. MAJ 2019 

Povsod se je treba odločati. Že zjutraj se začne: kaj bi 

radi zajtrkovali in kaj oblekli. Če na primer tako kot sivi 

puli gre tudi modra bluza k hlačam, se težko odločimo, 

kaj bomo oblekli na vrh. Vsekakor take odločitve niso 

tako pomembne, kot so odločitve politika o davkih in 

direktorja podjetja, ali bo odpustil nekaj delavcev ali jih 

bo obdržal. Pogosto se težko odločimo za kakšno stvar, 

ker se ne bi radi drugi odpovedali – vemo pa, da obeh 

ne moremo imeti. 

Odločitve so  tudi pomembne za našo samostojnost. Če 

dopustimo, da se  namesto nas vedno odločajo drugi, ki 

ne zagovarjajo našega mnenja,  postanemo zelo hitro 

nezadovoljni. V prihodnje si ne bomo upali imeti 

drugačnega mnenja in se bomo bali svoje mnenja 

zagovarjati. 

Kako težke odločitve so šele na moralnem področju in 

odločiti se za poklic! 

 

Jezus nam še danes govori: po svoji besedi, 

po svoji bližini, po svoji pomoči, po ljudeh, ki 

njegovo besedo poslušajo in hodijo za njim.



 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo četrto velikonočno nedeljo ali nedeljo Dobrega pastirja, nedeljo duhovnih poklicev. Zaključujemo tudi teden 

molitve za duhovne poklice.  

 Danes na nedeljo Dobrega pastirja boste lahko pri izhodu vzeli zloženko s predlogi za delo za nove duhovne poklice. 

Vabljeni, da redno molite za nove duhovne poklice in tako izpolnite besede: »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje 

delavcev na svojo žetev« (Mt 9, 38). 

 V nedeljo, 19.5.2019 ob 15.00 bo predstava Gregorja Čušina: "Nepopolne rime"- zverzirane zgodbe Stare zaveze. 
Otroci in starši bodo lahko na hudomušen način izvedeli kako je bilo, ko ni bilo ničesar. V kakšni dilemi je bil Bog 
kakšno snov naj uporabi, da ustvaril bi človeka... Zakaj sta se v resnici sprla Abel in Kajn, kaj vse je zapisal Noe v ladijski 
dnevnik in še in še… Zgodbe segajo od stvarjenja do Abrahama. Predstava se bo odvijala v sklopu Slavljenja za družine 
(vrtec Lavra). Primerna je za OŠ otroke. Za mlajše bo poskrbljeno varstvo. 

 V petek, 17. maja 2019, začnemo devetdnevnico pred prvim svetim obhajilom. Vsak dan se bomo zbrali k sveti maši ob 

19.00 in molili za naše prvoobhajance in njihove družine. V nedeljo pa pridemo k sveti maši ob 10.00. 

 Prihodnjo nedeljo bo praznovanje praznika Marije Pomočnice kristjanov v Veržeju. Molitvena ura za duhovne poklice bo 

ob 14.00. Nato procesija s kipom Marije Pomočnice in cerkve do Marijanišča, kjer bo ob 15.30 sveta maša, ki jo bo vodil 

upokojeni škof dr. Marjan Turnšek. Sveto mašo bo sooblikovala naša Slavilna skupina Veselje.  

 Hvala Janku Klemenčiču in Ivanu Stranjšaku, da sta se odzvala prošnji in povabilu ter pokosila okolico cerkve in župnišča.   

 Najlepša hvala tudi zaporniškemu duhovniku Robertu Friškovcu, da je danes med nami in obhajal sveto mašo ter nam 

spregovoril.  

 Jutri, v ponedeljek, začenjamo z obnovo cerkvene strehe. Prejšnjo soboto in nedeljo ste v ta namen darovali 1020,25 €. 

Hvala za vaše velikodušne darove. Molite tudi v ta namen in priporočajte svetemu Jožefu to pomembno obdobje, da 

bodo dela dobro narejena in da bomo zmogli pravočasno poravnati vse račune.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Šratovec, ki je pod vodstvom Franca Šadla okrasila in očistila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina s Kapelske ceste. Za čiščenje veroučnih prostorov so ta teden na vrsti 

starši 1. razreda. Čiščenje bo v petek, 17. maja 2019, ob 16.30. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

12. MAJ 8.00 Za + Ivanko Tropenauer; Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za osvoboditev duše; Za + Kuzmič Alojza, Justino in Karla 

 

PONEDELJEK   

13. MAJ 19.00 Za + Marijo Dokl                                 (družina Žnidarič Peter iz Črešnjevec) 

Sv. Marija D. Mazzarello, Fatimska MB  Za + Milka Štelcerja                                                               (hčerka Simona) 

 
TOREK   

14. MAJ 19.00 Za + Janeza Ščapa in vse + Ščapove 

Sv. Bonifacij  Za + Milana Mariniča                                                    (družina Ros Bračič) 

 

SREDA   

15. MAJ 19.00 Za + Ano Zamuda, obl.                             (sinova Miran in Matej z družino) 

Sv. Zofija  Za Božje varstvo na šolski ekskurziji  

 
ČETRTEK   

16. APRIL 19.00 Za + Vesno Hvalič, 8. dan 

Sv. Janez Nepomuk   

 
PETEK  ZAČETEK DEVETDNEVNICE 

17. MAJ 19.00 Za + Dragotina Padovnika                                        (družina Koren in Balažic) 

Sv. Jošt  Za + Miro Rakuša                                         (animatorji in sodelavci oratorija) 

 
SOBOTA   

18. maj 19.00 Za + Rozalijo Najvirt 

Sv. Erik  Za Angelo Zemljič                                                (sestra Antonija z družino) 

PETA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

19. MAJ 8.00 Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za + Marijo, obl. in Friderika Fašalega 

SVETE MAŠE 
Od 12. do 19. maja 2019 


