
  

 

 

SEDMA NEDELJA MED LETOM – 23. FEBRUAR 2020 

 LJUBEZEN  

PREPOZNAVNO ZNAMENJE KRISTJANOV 

Jezus v današnjem evangeliju sporoča, da naj bo naša odprtost popolna, 

naj padejo vse pregrade. V odlomku, ki smo mu prisluhnili to nedeljo v 

ospredje stopa ne samo to, da je mogoče preseči pravičnost pismoukov 

in farizejev, mogoče je tudi preseči pravičnost cestninarjev (to je: 

grešnikov) in celo pravičnost poganov. Sedaj učenec ve, kaj storiti, da bo 

luč sveta, še več, da bo celo Božji sin in bo težil po popolnosti svojega 

Očeta, ki je v nebesih in daje, da njegovo sonce vzhaja in da dežuje nad 

dobrimi in nad hudobnimi; sedaj učenec zares ve, kako živeti v 

uglašenosti z Očetovim srcem.  

»Slišali ste, da je bilo rečeno: ljubi svojega bližnjega.« Razumljivo je, da 

Jezus ne bo nasprotoval temu, kar je bilo rečeno, ampak bo to samo 

poglobil in nam skušal razjasniti, da je bližnji vsak človek in da mora pasti 

razlikovanje med prijatelji in sovražniki; v vsakem bližnjem moram 

pozdraviti in ljubiti celotno človeštvo. Zato nima nobenega smisla reči: 

Sovraži svojega sovražnika, kar starim sicer ni bilo rečeno; to je bila zgolj 

navada, ki se je porodila v tragični zgodovini Izraela in tolikih narodov. 

Tako tudi ni bilo nikoli rečeno, da je bližnji samo sonarodnjak; tudi to je 

bila navada, posebno še v diaspori. Možnosti postave, ki jih Jezus hoče 

oživiti, so čisto nekaj drugega in gledajo veliko dlje. 

Jezus torej želi razložiti, kako v globini živeti postavo kraljestva. Temelj 

vsega je ljubezen do bližnjega, ki v 3 Mojzesovi knjigi zveni kot odgovor 

na »Bodite sveti, kajti jaz, gospod, vaš Bog, sem svet«.  Jezus nam tako 

kaže življenje pravega kristjana: ljubezen do sovražnikov in celo molitev 

za preganjalce so edina pot, da bi stara postava dobila nazaj vso svojo 

veljavo in bila v vseh pomenih izpopolnjena v vsakdanjem ravnanju.  

Ljudje vedno znova občutijo  

kot krivico, da hudobnim gre prav tako 

dobro kot dobrim.  

To je Božja pravičnost.  

On dopušča, da sonce sije nad hudobnimi 

in dobrimi.  

Da dežuje nad pravičnimi in krivičnimi.  

Ta Božja pravičnost se imenuje: milost.  

In milost mora zaznamovati tudi moje 

življenje 

Jezus nam je razkril pot življenja, 

ko nam je razkril neizmerni ideal: 

Očetovo popolnost. Na nas je, da 

se podamo na pot, ki nam jo je 

pokazal in ki jo je kot človek prvi 

prehodil. Sprejeti njegovo povabilo 

pomeni, da smo ubogi, krotki, 

usmiljeni, zvesti, čisti v srcu, 

prinašalci miru itd.; skratka, da smo 

preprosto rečeno Božji otroci. 

 

Iz oljčnih vejic prejšnjega 

leta nastane pepel, s katerim 

nam bo duhovnik naredil na 

pepelnično sredo naredil na 

glavi znamenje križa. 

To, s čimer smo Odrešenika 

pozdravljali, se je v enem 

letu posušilo in je zato 

postalo znamenje pokore in 

spreobrnjenja  

–  

da bomo na ta način lahko 

zopet Kristusa pozdravili kot 

našega Gospoda. 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo sedmo nedeljo med letom.  

 V sredo bo Pepelnica, začetek postnega časa. Ta dan je strogi post. Zvečer pri sveti maši bo 
obred pepeljenja. Lepo vabljeni, da postni čas začnemo tudi s tem pomenljivim obredom.  

 Molitev križevega pota na začetku svete maše vsak petek in na začetku maše v nedeljo ob 
10.00.  

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

 Hvala staršem veroučencev petega razreda, ki so v petek, 21. februarja 2020 očistili 
veroučne prostore. 

 Da bo pot proti Veliki noči lažja, so pri založbi Salve pripravili Postne popotnice, Od 
trpljenja do vstajenja. To so kartončki na katerih so svetopisemski citati, zgodbe in misli za 
vsak dan od pepelnične srede do velike noči. Vsakemu dnevu je namenjen en kartonček. 
Lahko vas spremljajo ves dan kjerkoli: v zvezku ali knjigi, za mobilnim ovitkom ali v 
računalniški torbi, zataknjena za ogledalom ali na pisalni mizi. Izbira je vaša! Primerno tako 
za mlade kot odrasle. Cena je 6,50 €. Priskrbite si jih lahko pri izhodu iz cerkve. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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/


 

SEDMA 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 

 

PONEDELJEK   

24. FEBRUAR   

Sv. Matija   

 
TOREK   

25. FEBRUAR 18.00 Za + mamo Jeleno Kos, obl. in + očeta Ivana 

Sv. Alojzij in Kalist  Za + Terezijo Mauko(družina Zamuda); Za + Mladena Vöröša, 8. dan (žena Zvonka in hčerka Maja) 

P E P E L N I C A  

SREDA   

26. FEBRUAR 18.00 Za + Geniko Kovačič, obl. 

  Za + Krempl Antona, obl. in vse rajne sorodnike 

 
ČETRTEK   

27. FEBRUAR 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Gabrijel od Žal. M.B. 18.00 Za + Štefko Žnidarič (družina Toplak); Za + Milka Štelcerja (Drago Strgar in Matjaž Pirš z družinama) 

 
PETEK   

28. FEBRUAR 18.00 Za + Jožico Gregor                                                             (dr. Janez Rajbar iz Kroga) 

Sv. Roman  Bogu v zahvalo za 20 let delovanja DiŽ - a 

 
SOBOTA   

29. FEBRUAR 18.00 Za + starše Žunič, sestro, dva brata in + rod 

Sv. Hilarij  Za + Antonijo Antonič, obl. očeta Alojza in sestro Marijo     (p.n. hčerke Anice) 

PRVA POSTNA NEDELJA 
 

  

1. MAREC 8.00 Za žive in + župljane; Za + vse Domajnkove iz Hrastja Mote 

 10.00 Za + Vladimira Perkiča 

SVETE MAŠE 
Od  23. februarja do 1. marca 2020 


