
LJUBEZEN JE TUDI STVAR VOLJE 
 

Zame je največji revolucionarni manifest vseh časov povzet v Jezusovem 

stavku: »Novo zapoved vam dam. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz 

ljubil.« Kdor resno vzame to besedo in jo naredi za svoje življenjsko 

vodilo, bo spremenila njegovo življenje. Vanjo je Jezus povzel vso Staro 

zavezo, vso postavo in preroke, še več, vso človeško nravnost ali moralo. 

Apostol Pavel je lahko na temelju teh besed zapisal: »Kdor ljubi, je 

postavo spolnil, je spolnil vse zapovedi. 

Ljubezen – to je edina 

najpogosteje uporabljenih in 

žal tudi zlorabljenih besed. 

Zato prihaja do številnih 

nesporazumov glede njenega 

pomena. Večina ljudi povezuje 

ljubezen s čustvi. A ljubezen v krščanskem pomenu ni predvsem 

stvar čustev, ampak je najprej stvar volje, hotenja, 

odločitve.Krščanska ljubezen ni isto kot naklonjenost ali simpatija. 

Na svetu je že tako, da so nam všeč samo nekateri ljudje, drugi pa 

ne. To naravno čustvo ugajanja samo po sebi ni niti zlo niti dobro. 

To je preprosto dejstvo.Nekateri ljudje so po naravi bolj »hladni«, a 

to ni ovira za krščansko ljubezen. Tudi jih ne odvezuje od dolžnosti, 

da se naučijo te ljubezni. Pravilo je povsem preprosto, tako svetuje 

angleški spreobrnjenec C. S. Lewis, ko pravi: »Ne tratite časa s 

premišljevanjem, ali ljubite svojega bližnjega, pač pa ravnajte, kot 

da bi ga ljubili. Takoj ko se začnemo tako vesti, odkrijemo veliko skrivnost. Kadar se do koga vedete, kot da 

ga ljubite, ga boste kmalu tudi zares vzljubili. In če prizadenete, užalite koga, ki ga ne marate, boste ugotovili, 

da ga imate potem še manj radi; in obratno, če mu naredite majhno uslugo, vam bo potem manj zoprn. 

 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA – 19. MAJ 2019 

»Novo zapoved vam dam,  

da se ljubite med seboj!  

Kakor sem vas jaz ljubil, tako se 

tudi vi ljubite med seboj!  

Po tem bodo vsi spoznali, da ste 

moji učenci,  

če boste med seboj imeli 

ljubezen.« Jn 13,34-35 

… pa jo imamo?  

Nas lahko po njej v  množici 

ljudi prepoznavajo  

kot kristjane?  

Je to tisto, kar nas loči od 

drugih? 

 

 

Hvala ti, Jezus, ker nas učiš ceniti vrednote ljubezni, 

saj si ti Ljubezen sama.  

Hvala ti, ker se daruješ za nas in nas nesebično 

ljubiš ter nam vedno znova odpuščaš naše grehe. 

Hvala, ker si luč na naši poti. Prosim te, ostani z 

nami. Naj vedno slišimo tvoj glas Ljubezni in ti z 

veseljem sledimo. Amen. 

 

V veličastju njegove ljubezni, 

v skrivnosti njegovega  

darovanja in njegove zmage, 

sme njegovo življenje  

postati neskončno veselo.  



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo peto velikonočno nedeljo. Prihodnja nedelja, ki bo šesta velikonočna nedelja, bo v naši župniji 

slovesnost prvega svetega obhajila. 17 prvoobhajancev se s svojimi družinami že dlje časa pripravlja na ta 

dogodek. V devetdnevnici, ki smo jo začeli v petek še posebej radi molimo zanje. 

 V četrtek, 23. maja 2019, bo spoved prvoobhajancev in staršev. Začetek ob 17.30. Torej pol ure prej kot smo 

se dogovorili na srečanju staršev.  

 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. 

 Ta dan bo tudi 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.  

 Najlepša hvala, ki ste v tem tednu darovali za obnovo cerkvene strehe. Začeli so z deli oziroma zaenkrat s 

postavljanjem odra.   

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je okrasila in očistila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve 
imajo starši prvoobhajancev. Čiščenje cerkve in urejanje okolice cerkve in župnišča bo v petek ob 16.00. 
Očetje pridite s kosilnicami. Hvala staršem 1. razreda, da so v petek očistili veroučne prostore.  

o Oklici:  Gregor Šmid in Mihaela Zver 
Iztok Šlihthuber in Andreja Lejko 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/


 

PETA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

19. MAJ 8.00 Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za + Marijo, obl. in + Friderika Fašaleka 

 

PONEDELJEK   

20. MAJ 19.00 Za + Tiniko Gomzi, 30. dan                                  (hčerka Jožica z družino) 

Sv. Bernardin   

 
TOREK   

21. MAJ 19.00 Za + Vilija Šinko                                                     (družina Bratkovič Divjak) 

Sv. Evgen   

 

SREDA   

22. MAJ 19.00 Za + očeta Antona Brunčiča in + mamo Marijo 

Sv. Vladimir   

 
ČETRTEK   

23. APRIL 19.00 Za + Marijana Karba                                 (p. n. družine Pertoci iz Rakičana) 

Sv. Renata   

 
PETEK   

24. MAJ 19.00 Za Marijino varstvo mlade družine 

Marija Pomočnica kristjanov   

 
SOBOTA   

25. MAJ 19.00 Za + Jasmino Belak, 5. obl.  

Sv. Gregor  Za + Mileno Bajzek, 2. obl.                                                          (p. n. moža) 

ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
 Slovesnost prvega svetega obhajila 

26. MAJ 8.00 Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za + duhovnika Ivana Krajnca 

SVETE MAŠE 
Od 19. do 26. maja 2019 


