
TRPLJENJE NEDOLŽNIH 
 

Najbrž je najtežja preizkušnja naše vere srečanje s 

trpljenjem nedolžnih, še zlasti, kadar so v trpljenje 

vključeni tudi otroci. 

Zdi se, da so vsa ta nedolžna bitja, kjerkoli ali kadarkoli 

so že trpela ali trpijo, ena samo obtožba Boga. Tega, ki 

bi naj bdel nad vsem in vse vodil. Kako je mogoče ob 

vsem tem še verovati v pravičnega, dobrega, 

vsemogočnega in usmiljenega Boga? V tem našem 

času, ki je okrvavljen s številnimi vojnami, iztrebljanji 

narodov, etničnimi čiščenji …, so se že številni verni 

ljudje spraševali: Kje je vendar Bog? Kje je bil ob 

dogodkih v Auschwitzu? Kje v času vojne na Balkanu? 

Kje v času poletnih ujm in poplav? In ob trenutku 

letalskih in drugih nesreč? … 

Namesto odgovora na to vprašanje, ki je krik in obtožba, 

bi rad spomnil na neki prizor iz evangelija. Jezus visi na 

križu. Nad njim je pribit sramotilni napis: Jezus 

Nazarečan, judovski kralj. Vsi se mu posmehujejo, Judje, 

rimski in najemniški vojaki ter drhal, češ, kakšen Mesija, kašen judovski kralj je to, ko še sam sebi ne more pomagati. » Če si 

Božji Sin, stopi s križa in bomo verovali vate!« Eden od dveh obsojencev, razbojnikov, ki sta visela blizu njega, se mu 

posmehuje: »Ali nisi ti Kristus? Reši sebe in naju!« 

Toda on ni stopil s križa, ni z enim zamahom izruval žebljev iz rok in nog, 

ni poklical dvanajst legij angelov, ki bi planili na zasmehovalce. Visel je 

dalje, med nebom in zemljo tri dolge ure, do konca, zapuščen od ljudi in 

Boga, kot razodeva njegov zadnji krik. 

Kristjani verujemo v tega nemočnega, na križ pribitega Kralja. V njem 

slutimo edini odgovor na trpljenje nedolžnih. Ta dogovor se glasi: 

solidarnost do konca. Tudi mati Terezija ni spraševala Boga, zakaj 

nedolžni trpijo, ampak je bila z njimi do konca solidarna. 

Obtožbo in vprašanje pa moramo ljudje 

nasloviti kar nase: Človek, zakaj ti vse to 

dopuščaš in povzročaš trpljenje 

nedolžnih? Dokler mi ne odgovorimo 

nanj, nimamo pravice, da bi ga zastavljali 

Bogu! 

 

 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA – 24. NOVEMBER 2019 

Še danes boš z menoj v raju; še danes boš z menoj v nebesih – to 

obljublja Jezus razbojniku, ki visi ob njem na križu in se v smrti 

oklepa Jezusa, življenja. Kdor se v umiranju oklepa življenja, ta 

tudi umre, da bi živel in postal Kralj nebes. Težko je to razumeti. 

Vendar pogosto to ni najpomembnejše. Razumevanje je najvišji 

cilj v verovanju. Izpovedovati vero je še višji cilj. Izpovedovati 

kot zločinec, ki visi ob Jezusu in ga priznava. Jezus se daje 

spoznati – tudi kot Kralj. 

Kralji sveta – oni snamejo svoje krone pred 

resničnim Kraljem sveta. K temu jih ne sili ne 

vojaška oblast niti finančna moč, ampak 

spoznavajo moč ljubezni. Poklekajo pred 

močjo, ki se ne boji smrti, da pridobi življenje 

za vse. Pred tako ljubeznijo lahko obstane 

samo ponižnost.  

PRAZNUJEMO PARADOKS: Jezus je 

kralj in suženj. Praznujemo paradoks, 

da bi našli svojo življenjsko pot. Vsi mi 

smo kralji in sužnji – ni potrebno da 

smo niti eno niti drugo – če smo Božji 

otroci 



 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo nedeljo Kristusa Kralja. 

 V torek bodo zopet svetopisemske urice, da se bodo otroci pripravili na sodelovanje pri sveti maši na prvo 
adventno nedeljo. 

 Približuje se miklavževanje in sicer bo kot vsako leto 5. decembra ob 16.00. Prispevek je 5 evrov. Prijavnice 
lahko vzamete ob izhodu iz cerkve. Vsak je lahko miklavž v vsakdanjem življenju. Miklavž polni svoj koš tudi 
z vašimi dobrotami.  

 Letos smo v mesecu juliju romali v Črno Goro in Albanijo. Drugo leto pa bomo romali za več dni v Toskano 
in sicer od 30. aprila do 2. maja 2020. Zadaj na mizi je program romanja. 10 romarjev je že prijavljenih.  

 Približuje se čas velikega pričakovanja, adventni čas. V četrtek, 28. novembra 2019, bo v Dosor – ju, v 
knjižnici, pogovor na temo »iz adventnega v božični čas. Iz teme v svetlobo«. Začetek ob 15.30. 

 V okviru tedna Karitas bosta na dobrodelnem koncertu v župnijski cerkvi v Gornji Radgoni,  v petek 29. 
novembra ob 19.00, nastopila Manca in Benjamin Izmajlov.  

 Škofijski dobrodelni koncert bo letos 1. decembra v športni dvorani  v Ljutomeru. Začetek ob 14.00.  

 Ta dan je tudi svetopisemski večer – po sveti maši. To je drugo srečanje. Vabljeni, da se še pridružite. Tema 
večera bo: Jagnje, ki se daje za nas.  

 Na razpolago je nekaj adventnih vencev, ki so jih naredili danes dopoldne. Darovi so namenjeni za obnovo 

naše župnijske cerkve.  

 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. 

 V petek smo obhajali god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki 

skrbite za lepo in ubrano petje pri svetih mašah. Vsem pevskih skupinam. Zborovodjem in organistoma. 

Sanja, Jaka, Eli in Petra – najlepša hvala, da žrtvujete veliko časa za vaje in petje pri mašah. 

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

 V petek bo čiščenje veroučnih prostorov. Na vrsti je druga skupina staršev veroučencev 8. razreda. 

 Na razpolago so koledarji in Družinska pratika za prihodnje leto ter 
Adventni koledarji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA 

 
  

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

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

 

PONEDELJEK   

25. NOVEMBER   

Sv. Katarina Sinajska   

 
TOREK   

26.  NOVEMBER 18.00 Za + Janeza Ščapa in vse + Ščapove 

Sv. Valerijan Oglejski  Za + Anico Štefanec                                                                     (sin Boris) 

 

SREDA   

27.  NOVEMBER 18.00 Za + Milka Štelcerja                                               (Drašek Mitja z družino) 

Sv.  Virgil in Modest  Za + Tiniko Gomzi                                                             (družina Rihtarič) 

 

ČETRTEK   

28.  NOVEMBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Katarina Labouré 18.00 Za duhovno ozdravitev družinskega drevesa; Za + Matildo Rantaša      (družina Zver) 

 
PETEK   

29. NOVEMBER 18.00 Za + Marijo Miholič in + Alojza Kereca 

Sv. Saturin  Za + Vilija Šinko                                                   (družina Šinko iz Moravec) 

 
SOBOTA   

30. NOVEMBER 18.00 Za žive in + domače ter za Božjo pomoč in v dober namen 

Sv. Andrej  Za + očeta Štefana Dominka, obl. ter vse + iz družine Dominko in Bojnec 

PRVA ADVENTNA NEDELJA 
 

  

1. DECEMBER 8.00 Za + Marjana Karba; Za + očeta Martina Mauko in ženo Ivanko (domači); Za žive in + župljane 

 10.00 Za + očeta Karla in mamo Emo Mencigar ter ves + rod; Za očeta Horvat Petra (sin Peter z družino) 

SVETE MAŠE 
Od  24. novembra do 1. decembra 2019 


