
ZAUPATI IN 

VZTRAJATI 

Bog se v Svetem pismu sam razodeva kot usmiljeni, rešujoči 

Bog. Že starozavezno razodetje odkriva Božje srce, ki z 

ljubeznijo objema vse stvarstvo, tem bolj pa človeka: 

»Gospod, kakor prašek na tehtnici je ves svet pred teboj. Ti 

pa imaš usmiljenje z vsemi, ker vse premoreš. Ljubiš namreč 

vse, kar je, in ničesar ne mrziš, kar si naredil. Ti, življenje 

ljubeči Gospod, vsemu prizanašaš, ker je tvoje« (Mdr 11,22). 

Kakor odmev teh besed zveni mašna prošnja ene od nedelj 

med letom: »Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš 

predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas 

obsipaj s svojo milostjo …« Kako presenetljivo drugačen je 

Bog! Dobro vemo, kako razkazujejo in uveljavljajo svojo 

»vsemogočnost« mogočniki tega sveta! 

V Jezusu Kristus je ta odpuščajoča Božja ljubezen »človek 

postala in med nami prebivala«. V njem sta se razodeli »dobrota in človekoljubnost Boga, našega 

odrešenika« (Tit 3,4), ki je prišel iskat in zveličat, kar je izgubljeno. 

Bogati višji cestninar Zahej iz današnjega evangelija je tudi bil izgubljen, čeprav se tega vse do odločilnega srečanja z Jezusom ni zavedal. 

Vse skupaj se je začelo s čisto človeško radovednostjo. Z drevesa ob poti si je hotel v miru in neopažen ogledati Čudodelnika iz Nazareta. 

On pa ga je poklical dol in prav njega, ki so ga vsi prezirali in obsojali, počastil s svojim obiskom. Iz Jezusovih besed in njegovega pogleda ni 

bral obsodbe, marveč veselo sporočilo, »da je tudi on Abrahamov sin« in kljub grešnosti ni izključen iz Božje zvestobe in ljubezni. To 

srečanje je Zaheju vrnilo dostojanstvo in naredilo iz njega novega človeka. Polovico imetja je razdelil ubogim in četvero povrnil, če je koga 

prevaral. Kdor se sreča z Jezusom, ne more ostati enak kot prej. Prav to nam jasno govori evangelijski odlomek. 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

31. NEDELJA MED LETOM – 3. NOVEMBER 2019 

Pravo srečanje ne obsoja in ne ocenjuje, celo 

privablja na plan dobroto v drugem. Poveže 

ga z dobrim jedrom, ki ga ima globoko v sebi. 

Namesto da bi ga hotel spremeniti, ga 

brezpogojno sprejme. Prav ta izkušnja, da 

smo brezpogojno sprejeti, nam da možnost, 

da se spremenimo. A če sam  želim drugega 

spremeniti, ta doživi to kot sporočilo: 

»Takšen, kot sem, nisem dober. Drugi me bo 

sprejel le, če se spremenim.« 

Jezus je malemu mitničarju Zaheju, ki je svoj 

manjvrednostni kompleks skušal skriti tako, 

da je kopičil čim več denarja, posredoval 

občutek, da je lahko takšen, kot je. To ga je 

spremenilo, odkril je svoje dobro jedro.  Hvaležnost šele obogati življenje. Hvaležnost namreč 

odpira oči za to, da človek neskončno več prejema kot daje. 

Zgodba o Zaheju  

ni izključno  

o skesanem grešniku. 

To je zgodba 

vsakega človeka,  

ki išče. Odrešenje. 

Srečo. Popolnost. 

Ljubezen. 

Verjamem,  

da ni človeka,  

ki ne bi iskal teh 

stvari, hrepenel po 

njih. Pisatelj je 

zapisal: „Jaz sem 

iskalec poti, ki je 

širša kot sem pa jaz.“ 
 



 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 31. nedeljo med letom. Zahvalno nedeljo – v naši župniji posebej dan zahvale, ko blagoslavljamo 

prenovljeno zunanjost cerkve. 

 V petek bom obiskal bolnike na domovih in popoldne ob 16.00 bo sveta maša v Dosor-ju. Birmanci se zvečer 

udeležijo pobožnosti devetih prvih petkov, ker je ta teden bil v petek praznik Vseh svetih.  

 Hvala Slavilni skupini Veselje, ki je sooblikovala sveto mašo in adoracijo v soboto. Hvala vsem pevskih 

skupinam: Otroškemu zboru, Mladinskemu zboru, Pevski skupini Luč, Slavilni skupini Veselje.  

 Hvala vsem, ki ste sooblikovali slovesnost blagoslova prenovljene zunanjosti naše cerkve. Hvala gospodu 

škofu dr. Petru Štumpfu, pevcem, ministrantov, bralcem … Vsem bogoslužnim sodelavcem, ki vse leto 

sooblikujete naša bogoslužja. Vsem pevskim skupinam. Vsem, ki ste poskrbeli za pecivo in pijačo.  

 Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri obnovi zunanjosti naše cerkve: mnogi z delom pri urejanju 

okolice, izvajalcem (podjetja: Knuplež, Demšar in Rola), dobrotnikom in donatorjem, ki ste prispevali darove 

ob nabirki po domovih, ali prinesli v župnijsko pisarno ali nakazali na bančni račun ali darovali namesto cvetja 

ob pogrebih. S skupnimi močmi smo veliko naredili in če bomo še naprej čutili odgovornost, bomo hitro 

poravnali odprte račune … Veliko truda in moči so posvetili člani župnijskega gospodarskega sveta, ŽPS.  

 Zahvala ob zahvalni nedelji: Hvaležen sem vsem sodelavcem: članom pastoralnega in gospodarskega sveta, 

voditeljem župnijskih skupin (ministrantska, pevski zbori: voditelji in organista (Petra, Jaka, Sanja, Eli), 

skupina bralcev, skupine za čiščenje in krašenje cerkve, katehetom: Sandra, Eli in Jaka). Hvala tistim, ki 

poskrbite za pranje in likanje cerkvenih stvari.  

 Hvala vsem, ki veliko dobrega storite meni osebno: vsem, ki molite zame. Hvala za likanje mojih osebnih 

stvari, sosedi Silvi za delo na vrtu … vsem, ki me povabite na kosilo ali prinesete dobrote v župnišče, vsem 

neimenovanim dobrotnikom … 

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima 
od sobote naprej skupina Radenci - sever. Danes na zahvalno nedeljo hvala vsem skupinam, ki čistijo in 
krasijo cerkev ter  urejajo okolico cerkve in kosijo zelene površine. Hvala tudi staršem veroučencev, ki 
čistijo veroučne prostore.  

  Na polici je na razpolago nova številka revije Don Bosko. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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/


 

ENAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

3. NOVEMBER 8.00 Za + mamo Cilko (Verona Cigan) 

Sv. Just 10.00 Za + očeta Petra Horvata (p. n. družine Berič); Za žive in rajne župljane 

 

PONEDELJEK   

4. NOVEMBER   

Sv. Karel Boromejski   

 
TOREK   

5.  NOVEMBER 18.00 Za + Štefana Kahra, obl. in + mamo Terezijo ter stare starše 

Sv. Zaharija in Elizabeta   

 

SREDA   

6.  NOVEMBER 18.00 Za + Majdo Koša                                                       (brat Slavko z družino) 

Sv.  Lenart   

 

ČETRTEK   

7.  NOVEMBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Ernest 18.00 Za + Trojnar in Budak ter za zdravje v družini 

 
PETEK   

8. NOVEMBER 16.00 Za + starše Kajin iz Celja 

Sv. Bogomir 18.00 Po namenu 

 
SOBOTA   

9. NOVEMBER 18.00 Za + Jakoba Klemenčiča, obl. 

Sv. Teodor  Za + Vilija Šinko                                                   (družina Cimerman iz Grab) 

DVAINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

10. NOVEMBER 8.00 Za + Milka Štelcerja (Simon Kos z družino); Za žive in rajne župljane 

Sv. Leon 10.00 Za + Marijo, Veroniko, Jožefa ter vse +  Gaborove in + Gergorcove  

SVETE MAŠE 
Od  3. do 10. novembra 2019 


