
NE UNIČENJE, AMPAK DOVRŠITEV 

»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, 

ki ne bi bil zrušen.« 

Te Jezusove besede so sicer veljale jeruzalemskemu templju, a se danes 

sprašujemo, ali morda ne veljajo tudi današnjemu svetu? Prvič v 

zgodovini je človeštvo sposobno s kolektivnim atomskim samomorom 

narediti konec svoji zgodovini. V nekaj urah lahko uničimo, kar je raslo 

štiri milijarde let. Za vsakega zemljana je v skladiščih več ton razstreliva 

kot hrane. Gospodarsko gledano, živi Zahod na račun tretjega sveta in 

na račun prihodnjih rodov. Sposobni smo uničiti stvarstvo in človeštvo, 

a nismo sposobni ustvariti ene same travne bilke. Človekova moč za 

rušenje je neizmerno večja kot njegova moč za graditev. 

Ob tej črni sliki prihodnosti, ki nam jo rišejo podatki o oboroževanju in 

uničevanju okolja, razumemo, da Jezusov govor o koncu in dovršitvi 

sveta ni grožnja. Vsa Nova zaveza, posebej knjiga Razodetja, je oznanilo 

velikega upanja. 

Sveto pismo nam govori, da človeška zgodovina kljub vsem grozotam 

ne bo utonila v noč samouničenja. Bog si je ne pusti iztrgati iz rok. 

Katastrofe, stiske in preizkušnje niso znanilke uničenja, temveč služijo 

končno rešitvi človeka. Tudi po dveh svetovnih vojnah in toliko 

koncentracijskih taboriščih Bog ostane Bog in je do nas neizmerno 

dober, kljub našim zablodam. On ostane Odrešenik in njegova ljubezen 

človekove zločine spreminja v zdravilo. Človek ni edini igralec v drami 

človeške zgodovine, zato smrt nima zadnje besede. Poleg njega deluje 

še Stvarnik, ki je zvest do svojega stvarstva. To omogoča upanje, ki je močnejše kot vse 

strahote sveta. Kristjan je 

trdno prepričan, da človek ne 

more uničiti tega, kar je On 

ustvaril. Iz te zavesti izvira 

globok mir. Kakšen bo konec 

sveta in kdaj se bo to zgodilo, 

ni odvisno od nas, temveč je v 

Božjih rokah. 

 

 

33. NEDELJA MED LETOM – 17. NOVEMBER 2019 

 

Za kristjana bi bilo 

prav, da se vedno 

zaveda, da ne more 

živeti, kakor se mu 

zljubi, in da bo moral 

kot oskrbnik dati račun 

o tem, kar mu je bilo 

zaupano. To namreč 

daje življenju resno, s 

tem pa tudi pravo 

dostojanstvo. 

In kakšen je naš »tempelj«? Je poudarek na 

njegovih kamnih, oltarjih, freskah, klopeh?  

Ali je bistvo skrito drugje? Ga znamo iskati,  

ga negovati, poglabljati? Bodimo stanovitni v veri 

in niti las na naši glavi  

se ne bo izgubil! 

Preganjanja in nasilja, ki jih je napovedal Jezus, 

so se kmalu uresničila. Na primer preganjanja 

pod cesarjem Neronom. Preganjanja so še vedno 

resničnost. Rjovenje levov in kričanje ljudi še ni 

utihnilo v mnogih deželah sveta. Vendar nam 

Jezus noče jemati poguma. Na koncu vsega je 

obljuba:  »S svojo stanovitnostjo si boste pridobili 

svoje življenje.« Vse to, kar je in  kar bo še prišlo, 

ni konec. Po tem sledi življenje, večno življenje. 

Sliši se kot neka daljna, poceni tolažba, ampak to 

je prava resnična tolažba. Jezus jamči z 

življenjem, pri njem že sedaj najdem oporo, še 

posebej tedaj, ko vse drugo propada. 

Biti stanoviten v veri, 

pomeni tudi,  

moliti ob ruševinah in  

v še tako velikem trpljenju 

ne nehati zaupati v Boga.  

V stanovitni veri je lahko 

tudi žalovanje  

hvalnica Bogu. 

 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo 33. nedeljo med letom.  

 Vsem jubilantom čestitam! Današnja sveta maša je bila še posebej zahvala, saj smo se 

zahvaljevali Bogu za milosti, ki jim je v teh letih podeljeval, da so vztrajali in Bogu smo 

priporočali tudi prihodnost zakoncev in njihovih družin. Hvala vsem, ki ste sooblikovali sveto 

mašo: članom zakonskih skupin, pevcem, Sanji in Jaku ter Ingrid, ministrantom. Vsem, ki ste 

napekli pecivo in prispevali vino: Žitek Toni, Rihtarič Danilo in Drago Puklavec.  

 V torek, 19. novembra 2019, bodo zopet svetopisemske urice. Pridružite se lahko tudi tisti, ki 

še niste bili. Začetek ob 17.15. 

 Bliža se adventni čas. Čez dva tedna bomo obhajali že prvo adventno nedeljo. Tako kot smo 

prejšnji dve leti pletli adventne vence, bomo tudi letos in sicer v soboto, 23. novembra 2019. 

Začeli bomo ob 9.00. Poskrbeti moramo za zelenje in okraske.  Svečke in obroče ter druge 

potrebne stvari imamo. Vabljeni otroci, mladi in starši – drug od drugega se lahko marsikaj 

naučimo. Spletene adventne vence bomo potem v soboto zvečer in v nedeljo dali na 

razpolago. Darove bomo namenili za potrebe župnije. 

 V soboto, 30. novembra 2019, bo v Veržeju srečanje družin birmancev. Lepo vabim in 

priporočam to srečanje. Vabila ste dobili tudi po elektronski pošti. Udeležbo je potrebno 

prijaviti v Veržeju. Začetek ob 9.00. 

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

 Hvala tudi prvi skupini mam veroučencev 8. razreda, ki so očistile veroučne prostore. Čez 14 
dni je na vrsti druga skupina. 

 Na razpolago so koledarji in Družinska pratika za prihodnje leto.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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/


 

TRIINTRIDESETA NEDELJA MED LETOM 

 
  

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

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

 

PONEDELJEK   

18. NOVEMBER   

Sv. Roman   

 
TOREK   

19  NOVEMBER 18.00 Za + Frančiško Šut, obl.                                             (p. n. hčerke z družino) 

Sv. Matilda  Za + Brigito Gomboc                                                             (mama Ivanka) 

 

SREDA   

20.  NOVEMBER 18.00 Za + starše Jožefa in + Marijo Plej 

Sv.  Edmund  Za + Mirana Klanečka, obl. in + mamo Marijo 

 

ČETRTEK   

21.  NOVEMBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Darovanje Device Marije 18.00 Za + iz družin Čukovič, Holik in Petrovič ter za duše v vicah. Za + Matija Ros, obl. 

 
PETEK   

22. NOVEMBER 18.00 Za + Cecilijo Poznič ob godovnem in rojstnem dnevu  

Sv. Cecilija  Za  + očeta Tratnik Štefana, + ženo Ano in + sina Branka 

 
SOBOTA   

23. NOVEMBER 18.00 Po namenu + Ivanke Živic; Za + Andreja Kosi ob rojstnem dnevu 

Sv. Klemen  Za + Cecilijo Klemenčič, + očeta Alojza in dva + brata 

KRISTUS KRALJ 
 

  

24. NOVEMBER 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + mamo Cilko                                            (družina Puklavec) 

 10.00 Za + Alojza Hauko in Danico iz Žalca ter Matajove rajne; Za + Terezijo Mauko, 8. dan 

SVETE MAŠE 
Od  17. do 24. novembra 2019 


