
NESPORAZUMI 

Za Jezusa je bilo usodno, da je po mnenju mnogih Judov njegov nastop 

pomenil nevarnost za narod. Bili so maloštevilno ljudstvo, obdano in 

ogroženo od politično in vojaško močnih sosedov. Narod so vodili starešine, 

duhovniki in farizeji, ki so predstavljali njegovo jedro in njegovo trdnost. 

Jezus pa je prav te velikokrat grajal. Še več, za vzor jim je postavljal odpadle 

Samarijane in prezirane pogane. 

Huje so se čutili prizadete, ko so iz Jezusovega vedenja sklepali, da ogroža 

njihovo najvišjo svetinjo – vero. Zavedali so se, da so v morju poganstva 

otoček enoboštva. To jim je bila najvišja, od Boga podarjena vrednota. Njena 

zunanja znamenja so bila tempelj, postava in sobota. Omajati Judom te 

svetinje bi pomenilo spodmakniti temelje njihove samobitnosti. Če jim kdo 

to vzame – kaj jim še ostane? Iz Jezusovih govorov pa ni bilo težko razbrati 

vse več očitkov na račun templja, sobote in postave. Jezus teh svetinj ni 

zavračal, temveč se je v resnici zanje zavzemal. Hotel jim je vrniti vsebino, ki 

so jo izpraznili z izvrševanjem postave po črki in čaščenjem Boga z ustnicami. 

Ko je Jezus imenoval Boga za svojega Očeta in sebe za njegovega Sina, je bila 

mera polna. To je bilo bogokletje, ki ga njihova ušesa niso prenesla. Sklenili 

so, da ga v kali zatrejo. 

Kako so ga zatrli, vemo. Jezus je te nesporazume plačal z življenjem. Ker pa 

je bil v resnici Božji Sin, je svoj poraz spremenil v zmago, zmoto voditeljev 

pa v blagoslov vsega človeštva. 

Prepričani smemo biti, da bo Jezus vse nesporazume v zgodovini človeštva 

in tudi naše osebne nesporazume spremenil v svojo slavo in v zmago tistih 

visokih ciljev, h katerim (skozi zmote in nesporazume) težimo.  

In v tem je njegova veličina. 

Ni dvoma, da je bilo Petrovo 

spoznanje izraženo v 

današnjem evangeliju 

najbolj izoblikovano; zato si 

ga je upal tudi pred vsemi 

povedati. 

Vendar pa je tudi 

Petrovemu spoznanju Jezusovega mesijanstva veliko manjkalo. Jezus je to 

pomanjkljivost dopolnil tako, kakor ni mogel nihče pričakovati. Njegova 

mesijanska pot ga je vodila skozi trpljenje. Zavržen je bil od predstavnikov 

lastnega naroda in končno umorjen. Mesijanska naloga je prevelika, da bi mogla 

biti poceni. Človeško krivdo more izprati samo kri največjega človeka. Globoko 

padli Adamov rod more dvigniti samo nekdo, ki se je še globlje ponižal. Resnično 

življenje je dosegljivo šele po smrti. Mesija bo vse to vzel nase in šele nato stopil 

v svojo slavo. Peter se je le počasi in s težavo dokopal do teh spoznanj. 

 

 

 

DVANAJSTA NEDELJA MED LETOM – 23. JUNIJ 2019 

● ● ● 

Kdo je zame Bog? 

Bog ni brez obraza. Njegov obraz je 

Jezusov obraz in obraz vseh tistih, ki 

vanj verujejo – z vsemi njimi lastnimi 

in različnimi sposobnostmi.  

Njegov portret je pisan, njegova duša 

pa je njegova nedoumljiva ljubezen – 

njegova oblika križ odrešenja.  

● ● ● 
 

Vzeti nase Kristusov križ – 

to ni enkratno dejanje. To 

pomeni stalno 

izpolnjevanje majhnih 

dolžnosti, ki nam niso všeč 



 

. … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo dvanajsto nedeljo med letom. 

 V petek bo praznik Srca Jezusovega.   

 Najlepša hvala vsem, ki ste postavili oltarje za telovsko procesijo: Jaka in ministranti, družina Antolič, 

Alojz Kocovan in Sonja Poropat. 

 Hvala tudi skupini moških, ki so v soboto odstranili betonske plošče ob cerkvi in odkopali pesek. Hvala 

tudi Simonu Steyerju, ki je pokosil travnik ter okolico cerkve in župnišča.  

 Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina Radenci – sever.  

 Na razpolago je novomašna številka tednika Družina. Cena 4,20 €. 
 

 

 

 

 

 

 
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/


 

Dvanajsta nedelja med letom 

   

23. JUNIJ 8.00 Za + Dragotina Padovnika                                                                                (družina Jug) 

 10.00 Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

24. JUNIJ   

Rojstvo Janeza Krstnika   

 
TOREK   

25. JUNIJ 19.00 Za + duhovnika Petra Šetina                                (p. n. Pavle in Franca) 

Sv. Viljem (Vinko)  Za + Milka Štelcerja                                               (sestra Marijca z družino) 

 

SREDA   

26. JUNIJ 19.00 Za + Tancer Marjana 

Sv. Rudolf    

 
ČETRTEK   

27. JUNIJ 19.00 Za + Emo Mencigar in ves + rod 

Sv. Ema Krška   

SRCE JEZUSOVO 
PETEK   

28. JUNIJ 19.00 Za + Alojza Peček in + hčerko Bernardo 

Sv. Alojzij   

 
SOBOTA   

29. JUNIJ 19.00 Za + duhovnika Ivana in brata Štefana Krajnca 

Sv. Peter in Pavel  Za + Franca Pelca, 30. dan 

TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

30. JUNIJ 8.00 Za + Frumen Alojza, obl.¸ Za žive in rajne župljane 

 10.00 Za + Franca Kovačiča (p. n. brata z družino); Za + Avgusta in Terezijo Pelc 

SVETE MAŠE 
Od 23. do 30. junija 2019 


