ŠESTA NEDELJA MED LETOM – 16. FEBRUAR 2020

JEZUS IN POSTAVA
Tudi Jezus se je kot človek nahajal v točno določenem zgodovinskem kontekstu, v
jasno določeni verski družbi. Božja postava je bila vse. Vendar so varuhi postave
dajali več veljave svojim razlagam in izročilom, ki so jih pripeljala do tega, da so
kršili postavo, misleč, da jo izpolnjujejo. Postava z njihovimi izročili je bila zanje
sredstvo gospodovanja nad množicami.

V času svojega življenja je bil Jezus med
ljudmi zelo priljubljen. Ne glede na
njegovo pripravljenost ozdravljati bolne
je bil priljubljen tudi zaradi svoje
avtoritete, svojih besed, in ker so ljudje
upali, da je Mesija, ki bo spremenil
usodo Izraela.
A imel je tudi številne nasprotnike, ki so
po večini prihajali iz vrst tedanjih verskih
voditeljev.

Jezus se je kot odrasel in kot učitelj vključil v takšno okolje, potem ko se je odločil
za svojo temeljno izbiro: popolnoma izpolnjevati Božjo voljo, živeti od vsake
besede, ki prihaja iz Božji ust. On se je torej odločil, da bo prvenstvo dal tisti Božji
besedi, ki odmeva v postavi (prvih petih knjigah Svetega pisma) in v prerokih, in jo
namerava izpolniti v vsej pristnosti. Zato tudi pravi: »Ne mislite, da sem prišel
razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.« Jezus
torej živi postavo in hkrati vodi k izpolnitvi vsega, kar govorita postava in preroki. S
tem jasno kaže svojo mesijansko zavest in svojo voljo, da bo naredil tako, da bo
postava dosegla cilj, za katerega je bila dana.
Jezus postavo živi v polnosti in jo privede do izpolnitve na nepojmljiv način: tako da
daruje življenje, ki je polno v Bogu, v Očetovi hiši. Še več, prepričan je, da bo uspel:
»Ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi.« Celotna
evangeljska pripoved bo to dokazala. In če se bo kdaj zdelo, da Jezus odpravlja
nekatere predpise postave, pomeni, da so v tej točki postava in preroki izpolnjeni
in so izčrpali nalogo, ki so jo imeli v zgodovini odrešenja.

Mnogi so se spraševali tudi o njegovi pravovernosti, ki je
takrat bila bistvenega pomena, če se je kdo želel
izpostavljati. Jezus pa je bil globlje navezan na
starozavezne spise kot na judovsko oblast. Bil je trdno
zakoreninjen v svojem prepričanju. Njegov nauk je ljudi na
novo usmerjal k potrebi po pristni pobožnosti do Boga; ta
cilj so imele tudi tedanje verske stranke. Jezus pa je jasno
povedal, da s svojim naukom nikakor noče ovreči Stare
zaveze:

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne
razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.«

Zapovedi nas spodbujajo in vzgajajo za ljubezen.
Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Izpovedi
izpolnjujemo, ker imamo radi Boga in bližnjega.

V družbi, kjer je vse dovoljeno, kjer bi naj bilo vse enako veljavno, hitro
postane človek ravnodušen. Tam piha kristjanom velikokrat vihar, duh
časa, močno v obraz. To pomeni, da moramo kljub vsemu pokazati
svojo zastavo. Kristjani smemo upati. Saj s svojo vero nismo sami. Ob
strani so nam mnogi kristjani. In predvsem Bog. Kdor ga priznava pred
ljudmi – pa naj bo to še tako težko – tega Bog ne pusti samega.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …

 Obhajamo šesto nedeljo med letom.
 V torek, 18. februarja 2020, bodo zopet svetopisemske urice. Ob 17.15.
 V četrtek, 20. februarja 2020, bo po sveti maši svetopisemski večer. Tema bo: Razodejte
nebes.
 Sveta maša za mlade bo v soboto, 22. februarja 2020 v stolnici. Ob 18.00. Za sodelovanje s
petjem bo poskrbel zbor mladih iz varaždinske škofije.
 Zahvaljujemo se skupini vzhod - zahod, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja Jelovica.
 Za čiščenje veroučnih prostorov so na vrsti starši veroučencev petega razreda. Čiščenje bo
v petek, 21. februarja 2020. Začetek ob 16.30.

u

a

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 16. do 23. februarja 2020

Š ESTA NEDELJA MED LETOM
8.00

16. FEBRUAR
Sv. Julijana

10.00

Za žive in + župljane; Za + Milka Štelcerja (Černjavič Boštjan in Stanko Klemenčič z družinama)

Za + Terezijo in Avgusta Pelc; Za + Marijo Müller; Za Jožeka Rožmana iz Boračeve

PONEDELJEK
17. FEBRUAR
Sv. Aleš

TOREK
18. FEBRUAR

18.00 Za + starše Mauko in Sečko, obl.

Bogu v zahvalo za 20 let delovanja DiŽ-a

Sv. Frančišek Clet

(3. zakonska skupina)

SREDA
19. FEBRUAR

(partner Gustek)

18.00 Za + Majdo Koša

(vnuk Simon z družino)

Za + Matildo Kosi

Sv. Konrad

ČETRTEK
20. FEBRUAR

17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
Sv. Leon

18.00

Za + Jožefa Zemljiča in njegovo mlado družino; Za Matildo Rantaša (Mirko Rantaša z družino)

PETEK
21. FEBRUAR

18.00 Za + Brigito Gomboc

Sv. Irena (Mira)

(družina Kovačič iz Šratovec)

)

SOBOTA
22. FEBRUAR

18.00 Za + Marijo Vajs, obl.

Sv. Maksimiljan

Za + Angelo Zemljič

(p. n. nečakinje Valerije z družino)

S EDMA NEDELJA MED LETOM
23. FEBRUAR

8.00 Za žive in + župljane; Za + Jožefa Irgoliča ob roj. dnevu (žena Marija z družino)
10.00 Po namenu romarjev zakonskih skupin

