
»POČIVAJ, JEJ, PIJ IN UŽIVAJ …« 

Iz današnjega evangelija bi utegnil kdo sklepati, da želi Jezus pomesti z bogastvom 

in z bogataši. Na svetu naj bi bili sami reveži. 

Evangelij pa tega ne pravi. Če bogastvu ni botrovala krivica, če nisi nikogar 

izkoriščal, če si prišel do imetja po pošteni poti, s pridnostjo in podjetnostjo – zakaj 

ne bi smel biti bogat? Ni vsako imetje krivično pridobljeno in za vsako revščino ne 

moremo dolžiti izkoriščanja. Če bi dandanes prebivalci nerazvitih držav pokazali 

toliko vztrajnosti, delavnosti in gospodarnosti, kot jo kažejo razviti, se jim ne bi bilo 

potrebno otepati s takšno revščino in zaostalostjo. 

   Napačno bi bilo tudi iz evangelija sklepati, da bo vsakega bogataša doletela nagla smrt. 

Gotovo je le, da bo smrt prišla, pa naj bo nagloma ali počasi, v mladosti ali v poznih letih. 

Za bogataša pride smrt v vsakem primeru prezgodaj. 

Jezus ne očita možu imovitosti. Graja ga, zakaj ob zemeljskem bogastvu, ki ga ima, ne 

poskrbi, da bi bil bogat v Bogu. Tu, v tej vrstici, je osnovna misel in nauk evangelija. Bistvo 

je v tem, da je ta človek ves usmerjen le vase in v svoje imetje, prav nič pa v Boga in v 

bližnjega. 

Zakaj ni na primer modroval takole: »Moja duša, veliko blaga imaš spravljenega za vrsto 

let. Ne pozabi se zahvaliti Stvarniku, ki ti je vse to naklonil. Kaj boš storila, da se mu 

dostojno oddolžiš? Izračunaj, koliko časa boš porabila za molitev in duhovno branje, 

koliko denarja boš prispevala za Božje svetišče?«  

Nič takih besed, usmerjenih v Boga in v bližnjega, ni slišati iz bogataševih ust. Ves je 

zaverovan vase: »Moja duša, počivaj, jej, pij in uživaj …« Čemu bi nam bil evangelij, če bi 

takim ljudem dajal prav? 

Čeprav so bile življenjske podrobnosti v Jezusovem času močno drugačne kot v družbi današnjega stoletja, je veliko 

globokih podobnosti. Tako je, na primer, imela želja po večjem bogastvu in lastnini prav tako globoke korenine v družbi, 

kot jih ima danes. Morda ni bilo reklame, ki bi se okoriščala s temi glavnimi poželenji, toda človeška lakomnost je že 

obstajala. Mnogo težav, s katerimi se sooča sodobna družba, je obstajalo tudi v Jezusovem času. V prvem stoletju sta bili 

Judeja in Galileja nemirni področji. Bremenili so ju visoki davki, inflacija in nizka produktivnost. Poleg tega je bila Palestina 

prenaseljena. Tako ne bi smeli misliti, da se danes soočamo s problemi, ki so lastni samo našemu času. 

Seveda moramo ob branju Jezusovih besed paziti, 

da jih ne vzamemo iz miselne zveze s časom, v 

katerem so bile izgovorjene. Ko pa smo enkrat 

natančno razumeli, o čem Jezus govori, bomo 

lahko dojeli njihov pomen za nas danes. 

Kaj je torej Jezus povedal o življenjskem slogu? 

Temelj njegovega oznanila je bila skrb, da ne 

spremeni samo načina, kako naj se ljudje vedejo, 

temveč da spremeni to, kar ljudje so. Ko se bo to 

zgodilo, se bo seveda spremenilo tudi njihovo 

vedenje. Jezus je v pogovoru z ljudmi pogosto 

izzival njihove skrite nagibe, da bi jim pokazal, da 

se morajo spremeniti v svoji notranjosti. 

 

 

OSEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM – 4. AVGUST 2019 

Ne bodi neumnež, ki bi se 
prebudil iz spanja blaginje šele 
takrat, ko bi te smrt prebudila 

s svojo koso in uro. 

 

Tudi najbogatejši človek 

umre reven. 

Vse, kar lahko vzame s seboj,  

je bogastvo njegovega srca: 

ljubezen, 

s katero se je razdajal 

ljudem.  

V ekonomiji ljubezni 

moraš dati več, kot imaš. 

Dati moraš samega sebe. 



   
 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo osemnajsto nedeljo med letom. Prvo nedeljo v mesecu avgustu.  

 Prejšnjo nedeljo smo se vrnili z romanja. Fotografije in opis romanja si lahko preberete in ogledate 

na župnijski spletni strani. Hvala vsem, ki ste prispevali fotografije in besedilo. 

 Čez en teden se bo začelo v naši župniji posebno dogajanje in sicer oratorij. Animatorji se pridno 

pripravljajo. Prosim, da čimprej prijavite otroke. Prijavnico lahko izročite župniku osebno ali pa date 

zadaj v škatlo. 

 Najlepša hvala za vaše darove ob današnji nabirki na prvo (soboto) nedeljo v mesecu, ki je 

namenjena za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. Kritina na strehi je zamenjana. Potekajo 

še zaključna dela: obdelava stranic pri vgrajenih strešnih oknih … Nekoliko počasneje gredo dela pri 

sanaciji betonskih zidov, pri fasadi … 

 Hvala vsem, ki ste pokosili igrišče ter okolico župnišča in cerkve.   

 Na polici je na razpolago nova številka revije Prijatelj in Glasnik Kraljice miru. 

 Zahvaljujemo se skupini Radenci – vzhod / zahod, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina z Gubčeve ceste pod vodstvom Lee Gomboc.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

SEDEMNAJSTA NEDELJA MED LETOM 

   

4. AVGUST 8.00 Za + Silvo Ploj, 4. obl.; Za + očeta Feliksa Dundeka ob roj. dnevu 

 10.00 V čast Sv. Duhu; Za + Jožico Gregor, 30.dan (družina Ritonja); Za žive in + župljane                                                                

 

PONEDELJEK   

5. AVGUST   

Marija Snežna   

 
TOREK   

6. AVGUST 19.00 Za + mamo Cilko                                                                    (neimenovani) 

Jezusova spremenitev na gori  Za + Frančiško Šut                                       (družina Rozman iz Okoslavec) 

 

SREDA   

7. AVGUST 19.00 Za + Milka Štelcerja                                           (bratranec Drago z družino) 

Sv. Kajetan   

 
ČETRTEK  Pol ure pred sveto mašo molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

8. AVGUST 19.00 Za vse + Bajzekove 

Sv. Dominik   

 
PETEK   

9. AVGUST 19.00 Za + Vinka Budja                                                        (prva zakonska skupina) 

Sv. Terezija (Edith Stein)  Za + Vilija Šinko                                                                (Dragica in Marija) 

 
SOBOTA   

10. AVGUST 19.00 Za + starša Leona in Marijo Ploj iz Korene ter ves + Plojev in Šalamunov rod 

Sv.  Lovrenc  Za + Angelo Zemljič                                                                 (družina Lipič) 

DEVETNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

11. AVGUST 8.00 Za + Vlada Fiala, 6. obl. 

 10.00 Za + Leopolda Števaneca, obl. in za + Angelo s Krajne                                                  

SVETE MAŠE 
Od 4. do 11. avgusta 2019 


