
 TRDNOST IN STANOVITNOST  

V ODLOČITVI 

Kristjan je tisti, ki je izbral Kristusa za svojega učitelja in mu 

sledi, to je, prizadeva si, da bi čim več tega, kar je on učil in 

storil, prenesel v svoje življenje. Biti kristjan namreč ni nekaj, 

kar bi prejeli v dediščino, ampak se rodi iz izbire, ki jo 

naredimo v življenju: vem, da je Kristus "pot, resnica in 

življenje", zato mu hočem slediti, zato hočem po njegovi poti.  

Za hojo za Kristusom so potrebni nekateri pogoji. Prva 

pomembna stvar je, da ne pričakujmo materialnih ugodnosti. 

Nekomu, ki je hotel iti za njim "kamorkoli pojde", je odgovoril: 

"Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa 

nima, kamor bi glavo naslonil." V hoji za Jezusom ne gre samo 

za sprejem nauka, ampak, za ponovno udejanjanje izkustva Njega, ki je v svoji ljubezni do konca za nas dal svoje 

življenje: na križ je šel za nas. Iz tega izhaja drugi pogoj, to je: Jezus hoče imeti prvo mesto v srcu in v življenju 

tistega, ki hodi za njim. Za tistega, ki pravi, da je kristjan, pa nima nikoli časa za Kristusa ali se umakne vsakokrat, 

ko je potrebna kakšna odpoved, veljajo besede: "Pusti, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve." Jezus s temi besedami 

poudarja prednost, ki mu jo mora dajati njegov učenec. Glavni pogoj pa je trdnost in stanovitnost, kajti "nihče, 

pravi Jezus, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo".  

Še nekaj je treba poudariti: s temi Jezusovimi besedami je prikazan poklic vsakega kristjana in ne samo duhovnih 

poklicev. Jezus vabi vse ljudi, naj hodijo za njim in vsem obljublja pomoč Svetega Duha, ki je moč za to hojo in za 

sprejem križa. Sveti Duh nam je bil podeljen pri krstu, v polnosti smo ga prejeli pri birmi, darovan nam je tudi v 

pokori, če svojo pot za Kristusom kdaj    upočasnimo ali se na njej celo ustavimo.  

»Tega ne bomo delali!« 

»Tega še nikoli nismo delali!« 

»Kaj si bodo mislili judje!« 

To so zapore v glavi,  

ki onemogočajo ljudem,  

da bi hodili za Jezusom. 

 

Jezus nas spodbuja k odločnosti. Kdor se 

odloči zanj naj bo v svojih dejanjih 

odločen. To kar ga ovira, naj pusti za 

seboj in pogumno »zaorje« v brazde 

pred seboj. Brez strahu – On je z nami! 

 

 

TRINAJSTA NEDELJA MED LETOM – 30. JUNIJ 2019 

Nihče, kdor položi roko na plug in 

se ozira nazaj, ni primeren za 

božje kraljestvo. 

Jezus je to povedal, ko je govoril 

o Božjem kraljestvu. Njegovo 

kraljestvo lahko raste samo med 

ljudmi. Oni pripravljajo tla.  

Kdor pri tem pogreva stare 

zgodbe, ne pride nikamor. Bolje 

je orati skupaj s svojim bližnjim. 

Pri tem pa gledati naprej. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo trinajsto nedeljo med letom. 

 V petek bo prvi petek  mesecu, ko bom obiskal bolnike na domu.  

Ta dan bo tudi sveta maša v Dosor -ju. 

 V četrtek in soboto bo priložnost za sveto spoved pred in med sveto mašo. 

 V soboto in nedeljo bo sooblikovala sveto mašo Slavilna skupina Veselje 

 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zlato mašo, 50 let duhovništva našega rojaka iz Boračeve: dr. Jožeta 

Bajzeka. Z zlatomašnikom se bomo zahvalili Bogu za vse dobrote, ki jih je Bog po njem podelil tudi 

nam, njegovim domačim rojakom. Obenem bo to tudi župnijsko žegnanje. Po slovesnosti bo druženje, 

zato naprošam, da spečete pecivo in poskrbite za pijačo, vino … 

 Prihodnjo soboto in nedeljo bo med vsemi svetimi mašami nabirka za obnovo cerkvene strehe in 

betonskih zidov. Kot vidite dela napredujejo – skoraj polovica del je že opravljenih.    

 Zahvaljujemo se skupini Radenci – Sever, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina iz Boračeve pod vodstvom Nataše Ros.  

 Na razpolago je novomašna številka tednika Družina. Cena 4,20 € in revija Praznična (3,90€). 
 

 

 

 

 

 

 
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/


 

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 

 

PONEDELJEK   

1. JULIJ   

Sv. Estera   

 
TOREK   

2. JULIJ 19.00 Za + Mir Staneta, obl. 

Sv. Frančišek Regis  Za  + Milka Štelcerja                                                    (nečak Dejan z Ramono) 

 

SREDA   

3. JULIJ 19.00 Za + Zvonko Zmazek                                          (p. n. družine Nežke Lipič) 

Sv. Tomaž   Za + Tiniko Gomzi                                                                     (vnuk Tomaž) 

 
ČETRTEK   

4. JULIJ 19.00 Za + Paulo, 30. dan in + Ivana Knez                                     (hčerka Ivanka) 

Sv. Elizabeta; Sv. Urh  Za + Vinka Budja                                                    (Škrobar Franc in Nada) 

SVETI CIRIL IN METOD 
PETEK   

5. JULIJ 16.00 Za + Andreja Hrena, obl.                                                          (v Dosorju) 

  Za žive in + iz družine Šenveter; Za + mamo Ano Lipič ob r. d. in + očeta Antona 

 
SOBOTA   

6. JULIJ 19.00 Po Marijinih namenih 

Sv.  Marija Goretti  Za + mamo Cilko Krampač                                           (p. n. družine Sarjaš) 

SLOVESNOST ZLATE MAŠE IN ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA 
   

7. JULIJ 8.00 Za + Frančiško Antonič, obl.; Za žive in rajne župljane 

 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za + mamo Krhač                                 (p. n. sorodnikov Brigite) 

SVETE MAŠE 
Od 30. junija do 7. julija 2019 


