
POSMRTNOST 

Zviti saduceji so Jezusu nastavili dobro premišljeno 

zanko. Jezus se bo vanjo ujel, kar bo očitna potrditev, da 

je njihovo učenje glede posmrtnosti pravilno, farizejsko 

pa napačno. 

Tisti, ki danes oporekajo nauku o vstajenju mrtvih, 

navajajo drugačne pomisleke: »Ali bomo vstali kot otroci, 

kot odrasli, kot starčki, kot takšni, kot smo bili v trenutku 

smrti, izpiti od bolezni, ranjeni ob nesreči?« 

Bolj kot to pa nas žuli samo vprašanje o posmrtnem 

življenju. To vprašanje je celo usodnejšega pomen od 

vprašanja, ali biva Bog. Če namreč Bog biva, pa nas po 

smrti ne prebuja v novo življenje, nam je nezanimiv. Kaj 

naj s takšnim Bogom počnemo? Če pa nas ta Bog po smrti 

obuja, dobiva naša sedanjost velikanski pomen. Če bomo 

namreč po smrti vstali, stopili pred Božje obličje in bo Božjim očem takrat vse predobčeno, kar se je 

tukaj dogajalo, bo potrebno marsikatero besedo drugače zastaviti, marsikatero dejanje drugače 

zasnovati, marsikatero razmerje do ljudi in do 

Boga drugače urediti. Drugače bo potrebno 

moliti, drugače se vesti v preizkušnjah, drugače 

trpeti in drugače umirati … 

Jezus saducejem ni ostal dolžan odgovora. Ni se 

ujel v njihovo zanko. Ujeli so se sami, saj jim je 

postregel s tistim, s čimer so prišli predenj: s 

Svetim pismom. Ne jaz, Mojzes, ki se nanj 

sklicujete, odgovarja na vaša vprašanja. 

Kljub temu pa tudi Jezus na vprašanje o večnosti 

odgovarja takratnim in današnjim dvomljivcem. 

Njegov odgovor je dovolj in nedvoumen. 

Najprej: Vstali bomo in živeli bomo. Naš Bog je 

Bog živih, ne Bog mrličev. 

 

 

32. NEDELJA MED LETOM – 10. NOVEMBER 2019 

Tedaj bomo utihnili in gledali, gledali in 

ljubili, ljubili in slavili; to je to, kar bo 

nekoč, na onem koncu brez konca.  

(Sv. Avguštin) 

 

Nebesa so kraj ljubezni; še več: nebesa so zgrajena iz 

ljubezni. Zaradi tega ljubezen med ljudmi tukaj na zemlji v 

nebesih ne mine, ampak postane popolna. Kako? Tega ne 

vem. Kaj je lahko lepšega kot ljubezen, ki doživi popolnost. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 32. nedeljo med letom.  

 Prihodnjo nedeljo bo pri sveti maši ob 10.00 srečanje zakonskih jubilantov. Vsem tistim, ki jih 

imamo na seznamu, smo ta teden poslali že vabila. Če kdo ni prejel vabila in letos obhaja 

zakonski jubilej, naj sporoči župniku. Lepo vabljeni vsi jubilanti, da se Bogu zahvalimo za vse 

dobro, zvestobo, ljubezen in da nam daje še naprej moči za vztrajnost. Po sveti maši bo 

druženje, zato naprošam pridne gospodinje, da spečejo pecivo. 

 Prejšnjo soboto in nedeljo ste darovali za obnovo cerkve 1746,94 €. Najlepša hvala.  

 V sredo, 13. novembra 2019, bo v Veržeju znanstveni posvet ob 100-letnici združitve 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Začetek ob 9.00. 

 V četrtek bomo začeli s svetopisemskimi večeri in sicer s temo: sveta maša in Sveto pismo. 

Začetek po sveti maši. 

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

 V petek, 15. novembra 2018, bo poskrbela za čiščenje veroučnih prostorov prva skupina 
staršev veroučencev 8. razreda.   

 Na razpolago so koledarji in Družinska pratika za prihodnje leto.  

 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/


 

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  

 

PONEDELJEK   

11. NOVEMBER   

Sv. Martin   

 
TOREK   

12  NOVEMBER 18.00 Za + Marto Milfelner, obl. in njen + rod 

Sv. Emilijan (Milan)  Za + Frančiško Šut                                           (krščenka Helena z družino) 

 

SREDA   

13.  NOVEMBER 18.00 Za + prednike in sorodnike 

Sv.  Stanislav Kostka  Za + Ivanko Ficko                                                             (družina Pintarič) 

 

ČETRTEK   

14.  NOVEMBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Lovrenc Irski 18.00 Bogu v zahvalo za 80 let življenja; Za + Milka Štelcerja     (sin Andrej z Majdo) 

 
PETEK   

15. NOVEMBER 18.00 Za + Jožefo, obl. in + Jožefa Rožmana 

Sv. Albert Veliki  Za  + Jožico Gregor                               (družina Svetec iz Gornje Radgone) 

 
SOBOTA   

16. NOVEMBER 18.00 Za + Milivoja in + Jožefa Čuk (p. n. domačih) 

Sv. Marjeta Škotska   

TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

17. NOVEMBER 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + mamo Cilko                                                    (Bea Babuš) 

Sv. Leon 10.00 Za + Ano Jauk, obl. (sin Robert); Za zdravje in v zahvalo za 60 let poroke (Ivanka in Tonček) 

SVETE MAŠE 
Od  10. do 17. novembra 2019 


