
SAMARIJANI V NAŠEM VSAKDANU 

Luka je edini evangelist, ki pripoveduje zgodbo o možu, ki je padel med razbojnike. Ko jo 

pripoveduje, se ne obrača več na pismouke kot Jezus v svojem času, ampak na kristjane 

v različnih deželah. V tej njegovi priliki je Samarijan (tujec) bližnji Bogu kot duhovnik ali 

levit. Kar velja, ni to, od kod kdo prihaja, ampak to, kar stori za svojega bližnjega. 

Sama beseda »bližnji« pa pove vse! Bližnji je blizu – čisto blizu pri meni, tako blizu, da 

njegove navzočnosti včasih sploh ne opazim, ker sem tako navajen nanj. On je del mojega 

vsakdanjega življenja. Vsak dan se srečujem z njim. Toda naj bo bližnji čisto blizu ali daleč 

proč – bližnji je predvsem tisti, ki me najbolj potrebuje, pred vsemi drugimi, pred vsem 

drugim. On potrebuje mojo pomoč, moje poslušanje, moj pogled. Nujno potrebuje, da 

ga dvignem in ljubim. Kdor me potrebuje, je moj bližnji. Pripada isti človeški družini kot 

jaz. Pripada Božji družini kot jaz. Vsak človek brez razlike je torej moj bližnji. 

In zakaj se včasih izogibamo svojega bližnjega? Ker se bojimo, da bomo dolžni storiti kaj 

več, če ga pogledamo. In vendar vemo, da je samo eno edino pravilno ravnanje do 

sočloveka – stopiti k njemu, če je v stiski. Priti mu moramo čim bliže, da nas vidi ter se ne 

čuti več zapuščenega. Biti moramo čisto blizu njega in mu pomagati, da se dvigne, da 

ostane pokonci kot človek. Tako smo bližnji tistim, ki zapuščeni tičijo v svoji stiski; smo 

Samarijani sodobnega časa.  

Samarijani, ki priskočijo na pomoč, ne merijo svojega časa in ne računajo, preden dajejo. 

Ne izbirajo. Pristopijo k vsem, brez razlike, kajti zanje so vsi preprosto ljudje. In prav takšni 

bi morali biti kristjani. 

 

  

 

 

 

 

 

PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 14. JULIJ 2019 

Danes živimo v družbi dveh hitrosti, ki tvegata, da se ne bosta nikoli srečali. Po eni strani je hitrost zdravih, ki se 

jim nenehno mudi: tečejo od jutra do večera in nimajo časa; imajo dolg dan in nikoli jim ni dovolj. Po drugi strani 

pa obstaja »hitrost« osamljenosti v bolezni in tistih, ki preživljajo dolge noči, ki nikoli ne minejo.  

Naša družba dveh hitrosti živi v mitu zdravja, druge življenjske dobe ali večne mladosti, z resno nevarnostjo, da 

pri tem ustvarja celo vrsto izključenih, pozabljenih in osamljenih.  

Znotraj tega kulturnega obzorja se zarisujeta dva pojava, ki si na videz nasprotujeta: po eni strani rastoča zavest 

pravice do zdravja in skrbi za telo; po drugi pozaba smisla trpljenja in umiranja. Družbeni okvir je namreč zameglil 

zveličavni pomen križa: zadovoljimo se z zabavanjem ostarelih, kar naj bi jim pomagalo preživeti še zadnji ostanek 

potrošniške utvare. 

● ● ● 

Zakaj gredo mimo? Nimajo časa, imamo pomembnejše stvari za početi; 

bojijo se soočiti s trpljenjem. Kdor se hoče izogniti bolečini, jo bo kljub 
temu srečal: bolečino, ko odpoveš na vsej črti, ko ne pomagaš ali 

postaneš otopel za stisko.  

Morda je to celo največja stiska.  

Vsaka bolečina popusti samo z usmiljenjem.  

● ● ● 
 

Vedno je najpomembnejši 

trenutek - sedanji.  

Vedno je najpomembnejši človek 

ta, ki je prav sedaj pred teboj;  

vedno je najpomembnejše 

dejanje: ljubezen. 



 

… dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo petnajsto nedeljo med letom. Prihodnja nedelja bo Krištofova nedelja. Pri vseh mašah 

bomo molili za misijonarje in zbirali denarna sredstva za misijonska vozila, ki jim bodo v pomoč pri 

njihovem misijonskem delu. Blagoslovili bomo naša prevozna sredstva in prosili, naj bo Bog 

blagoslavlja in spremlja vse voznike na njihovih poteh.  

 Hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo sooblikovali slovesnost zlate maše in žegnanja. Vsem, ki ste 

prispevali pecivo, pijačo in vino.  

 Najlepša hvala za vaše darove za obnovo strehe ob nabirki pri mašah v soboto in nedeljo. Darovali ste 

1632,58 €. Hvala tudi vsem, ki ste vaše prispevke nakazali na bančni račun. Zahvaljujem se družini 

Gregor, ki je priporočila sorodnikom in znancem, da so ob pogrebu + Jožice Gregor namesto cvetja in 

sveč darovali za obnovo strehe na župnijski cerkvi. V ta namen ste darovali 1675 €. 

 Na polici je nova številka revije Don Bosko in Misijonska obzorja. 

 Zahvaljujemo se skupini iz naselja bloki, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina s Kapelske ceste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 
MORJA IN REKE, 

GORE IN DOLINE, 

GOZDOVI IN POLJA 

 

 V VSEM LAHKO 

ODKRIJEMO BOŽJO 

LJUBEZEN! 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

   

14. JULIJ 8.00 Za + Alojza in Ljudmilo Hamler (p. n. domačih); Za + Marico Novak in ves + rod 

 10.00 Za + Pavlo in Jožeta Horvat; Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

15. JULIJ   

Sv. Vladimir   

 
TOREK   

16. JULIJ 19.00 Za + Dragotina Padovnika                                      (p. n. družine Stranjšak) 

KARMELSKA MATI BOŽJA   

 

SREDA   

17. JULIJ 19.00 Za + mamo Cilko                                                             (p. n. družine Geder) 

Sv. Aleš (Aleksij)   

 
ČETRTEK   

18. JULIJ 19.00 Za + Jerneja Bojneca, 1. obl. 

Sv. Friderik (Miroslav)  Za + Milka Štelcerja                                      (p. n. nečakinje Rine z družino) 

 
PETEK   

19. JULIJ 19.00 Za + mamo Marijo in + Antona Brunčič 

Sv. Ambrozij  Za + Vilija Šinko                                                                  (družina Kukovec) 

 
SOBOTA   

20. JULIJ 19.00 Za + starše Marijo in Izidorja Lehko 

Sv.  Marjeta  Za + Angelo Zemljič                                     (p. n. nečaka Ernesta z družino) 

ŠESTNAJSTA NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA  
   

21. JULIJ 8.00 Za + očeta Slavka Šumaka, 5. obl.                              (sinova Robert in Dani z družinama) 

 10.00 Za + Ivanko Ficko, 30. dan; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 14. do 21.  julija 2019 


