
 SENCE NI VEČ, ZASVETILA JE LUČ 

Preden bo Jezus začel svoje poslanstvo, mora dokončati še zadnjo etapo: priti mora na kraj 

začetka, kar pomeni, da mora izpolniti staro prerokbo, s katero se srečamo tudi v 

današnjem evangeliju.  

Jezus se je torej umaknil v Galilejo, vendar ne zato, da bi se skril. Gre v Nazaret, a ga takoj 

zapusti, da se odpravi v Kafarnaum, ki leži ob jezeru. In kakor je bil umik v Nazaret izpolnitev 

Pisem, je izpolnil Pisma tudi s tem, da se je odpravil v Kafarnaum. Jezus nadaljuje s svojo 

temeljno izbiro: »Živeti od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Božja beseda vodi 

njegovo ravnanje. Prisluhnimo ji tudi mi. 

To, kar pravi prerok Izaija, je oznanilo upanja za tiste Izraelove rodove, ki jih je Bog ponižal 

zaradi njihovih nezvestob; in s soncem preplavljena dežela je za svoje prebivalce postala 

dežela smrtne sence, medtem ko so mnogi, ki so bili odpeljani v izgnanstvo, prebivali v 

temi. Po človeško se je zdelo, da je vsako upanje izginilo, vendar ne za preroka, ki zgodovino 

doumeva v Božji luči. On ve, da po kazni zmago slavi usmiljenje. Zato gleda to deželo in jo 

opisuje. Ko govori o njej, začenja z ozemljem, ki se razteza zahodno in jugozahodno od 

Kafarnauma, prečka pa ga cesta, ki gre proti morju; trgovska pot, pot vojska, ki so prinašale 

smrt, in pot trgovcev s sužnji; zahodno od Kafarnauma, onkraj Jordana in jezera, se razteza 

področje Deseteromestja. Ob zaključku opisa ozemlja prerok govori o poganski Galileji, to 

je o »območju poganov«, ker so se Judje mešali s poganskimi narodi. Sedaj pa prerok vsem 

izroči svoje oznanilo in pravi, da je  to ljudstvo zagledalo veliko luč. Na prerokovo besedo 

niso nikoli pozabili. Skozi stoletja so jo prebirali v mesijanskem smislu in evangelist 

Matej vidi, da se je izpolnila v Jezusu. O tem nas želi prepričati tudi v današnjem 

odlomku Božje besede. 

 

 

 

TRETJA NEDELJA MED LETOM – 26. JANUAR 2020 

Božja beseda 3. navadne nedelje 
predstavlja dogodek, ko Jezus pokliče 
ribiče za svoje sodelavce. Zagledal jih 
je in jim poklical. Ne reče jim, naj 
zamenjajo poklic, ampak samo 
predmet svojega ribolova, kar bo 
mogoče, če bodo sprejeli njegovo 
zapoved: »Hodita za menoj, in naredil 
vaju bom za ribiča ljudi!« To pravi 
Simonu in Andreju; za ostala dva je 
samo rečeno, da ju je poklical. Vendar 
je logično, da je namen isti.  

Pripravljenost vseh štirih je takojšnja 
in odločna. Zanje se začenja novo 
življenje – življenje tistega, ki se je 
spreobrnil, ki se je obrnil, in to, čemur 
se je prej posvečal, pustil za hrbtom, da 
bi se odprl kraljestvu, ki se je približalo 
v Jezusu. Spreobrnili so se h 
kraljestvu, in to pomeni obveznost, da 
Jezusovo usodo naredijo za svojo: biti 
morajo ujeti, da bi sami postali ribiči. 

 

Mi danes mečemo mreže, da bi pridobili ljudi za vero v Kristusa, ki je prve ribiče 

ljudi poslal, da oznanjajo veselo oznanilo, evangelij. Danes mi črkujemo to 

oznanilo: s pridigo in bogoslužjem, z dobrodelnostjo in ljubeznijo do bližnjega in 

s pričevanjem v krajih, kamor nas Bog postavlja.  

Ne izbiramo si sami poklicanosti, 

ampak jo prejmemo, in truditi se 

moramo, da jo spoznamo. Bogu 

moramo posoditi svoje uho, da 

zaznamo znamenje njegove volje. 

Ko enkrat spoznamo njegovo 

voljo, jo moramo izpolnjevati, naj 

si bo kjerkoli in naj stane kolikor 

koli.   
Charles de Foucauld 

 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo tretjo nedeljo med letom. 

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med vsemi mašami priložnost za sveto spoved. Prišel bo 
spovednik iz Veržeja. 

 V soboto bodo sooblikovale sveto mašo domače pevske skupine in po maši bo še koncert 
domačih pevskih skupin. Lepo vabljeni.  

 V soboto in nedeljo bo nabirka za poravnavo dolgov, ki so nastali ob obnovi zunanjosti naše 
cerkve. Lepo priporočam nabirko.  

 V soboto in nedeljo bo blagoslov sveč, kajti v nedeljo je praznik Jezusovega darovanja, Svečnica. 
Prinesite sveče s seboj. 

 Prihodnjo nedeljo, 2. februarja 2020, bo ob 9.00 v Domu duhovnosti Kančevci vsakoletno 
škofijsko srečanje zakoncev in zakonskih skupin. Predavanje bosta imela starša Luka in Mirjam 
Mavrič. Po predavanju bo pogovor in nato sveta  maša. Vabljeni zakonci in starši, tudi če niste 
člani zakonskih skupin. Vzporedno bo potekal program za otroke.  

 V naši župniji ustanavljamo novo zakonsko skupino. Vabljeni zakonski pari, da se pridružite. V 
zakonski skupini, ki se srečuje enkrat na mesec, je v ospredju izmenjava misli in izkušenj, s tem se 
lahko drug od drugega veliko naučimo. Prvo srečanje bo v soboto 8. februarja 2020 ob 19.00. 

 Do romanja v Toskano je še dobre tri mesece. Prosim, da tisti, ki ste se prijavili, po možnosti do 
konca meseca poravnate prvi obrok, kajti vplačati je treba rezervacijo oziroma kavcijo. 

 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.  

 Hvala staršem 6. razreda, ki so v petek očistili veroučne prostore. Tokrat so bili skoraj vsi. 

 Na razpolago je 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/


 

TRETJA NEDELJA MED LETOM 

 
  

26. JANUAR 8.00 Za žive in + župljane 

Sv. Timotej in Tit 10.00 Za + Olgo Štiblar, starše in brate; Za + Matildo Drevenšek, obl. in njen + rod 

 

PONEDELJEK   

27. JANUAR   

Sv. Angela Merici   

 
TOREK   

28. JANUAR 18.00 Za + Milka Štelcerja                                            (Hrastnik Tadej z družino) 

Sv. Tomaž Akvinski  Za + Brigito Gomboc                                                                (stric Janko) 

 

SREDA   

29. JANUAR 18.00 Za + Nevenko, + Ivana in + Jelko ter duše v vicah 

Sv. Valerij  Za + Anico Štefanec                                         (nečakinja Nataša z družino) 

 
ČETRTEK   

30. JANUAR 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Martina 18.00 Za + Štefko Žnidarič (družina Rožman); Za + mamo Jeleno in rajne iz družine Vukelič 

 
PETEK   

31. JANUAR 18.00 Za + Majdo Koša                                                                            (sestra Vida) 

Sv. Janez Bosko  Za modrost duhovnikov, katehetov in učiteljev 

 
SOBOTA   

1. FEBRUAR 18.00 Za + Franca Debelaka ml. obl. in vse + Debelakove 

Sv. Brigita Irska  Za + Angelo Zemljič                                                 (sestra Marija z družino) 

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 
 

  

2. FEBRUAR 8.00 Za žive in + župljane; Za + Ivanko Tropenauer, obl. 

 10.00 Za + Stričevič Nevena, obl. 

SVETE MAŠE 
Od  26. januarja do 2. februarja 2020 


