
Smrt in življenje, ki je večno 

 

Srečanje s smrtjo je dokaj pogost pojav našega 

vsakdanjega življenja. Prevladujoča kultura žal izrinja 

skrivnost smrti in jo pozablja, oddaljuje, napravi za 

predstavo ali spreminja v priložnost za zagovor 

življenja; toda ne večnega, marveč pokojnikovega 

minulega življenja. 

Prepadna razdalja med krščansko in laično vero spričo 

smrti je še posebej vidna pri nekaterih pogrebnih slovesnostih slavnih ljudi, revščina laične vere se mora 

spominjati in podoživljati preteklost. V tem je idealistično pojmovanje nesmrtnosti: »Tudi raj obstaja, 

toda na zemlji; ali kot večni trenutek v delu duha. V umetnosti in z razmišljanjem se odtrgamo od 

prepirov, očistimo strupov in madežev, odidemo ven iz hrupa in si odpočijemo.« Kdor nima vere, skuša 

izgnati smrt tako, da daje besedo preteklosti: spominom 

iz življenja, delom in kretnjam vsakdanjega življenja. 

Namesto da bi govorili o upanju, o vstalem Jezusu, 

tolažimo žive in se vračamo k spominom.  

Bogastvo krščanske vere obstoji v obhajanju sedanjosti 

in prihodnosti pokojnih. Oni žive v Bogu; so vstali skupaj 

s Kristusom. Smrt premagamo tako, da jo sprejmemo 

tudi v njeni človeški dramatičnosti, toda v veri in upanju 

na polno življenje, ki nam je dano. K temu pa nas 

vzpodbuja odlomek tokratne nedelje. Jezusov lik je v 

ospredju živega prizorišča Betanije. Tukaj Jezus združi 

globoko človeškost z resnico upanja: On je življenje in 

vstajenje. 

Zagotovo v določenih težkih trenutkih življenja ni lahko 

izreči resnične besede, predvsem kadar spričo smrti ni 

sprejemanja v senci skrivnosti, marveč jeza in obup 

zaradi tragedije, za katero se zdi, da jo je povzročil Bog 

z grehom opustitve. 

Morda takrat bolj kakor objektivna beseda koristi 

sočutni in ponižni molk, ki zna preprosto reči: »Tudi jaz 

delim s teboj tvojo težavo, da bi veroval; tudi jaz prosim 

s teboj za dar upanja!« 
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»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, 

bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame 

veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« 

Tako je nekoč Jezus vprašal Marto. Danes 

sprašuje vse nas. Kaj mu lahko odgovorimo? 

Verujemo, Gospod, da si ti Bog živih. Verujemo, da 
lahko mrtve popelješ v novo življenje. Gospod, 
prosim te, daj nam svojega Duhá, da ne bomo 
otopeli za tvojo ljubezen. Amen. 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo peto postno nedeljo.  
 

 Zaradi epidemije do nadaljnjega v župniji ni veroučnih in drugih srečanj ter tudi svetih maš. Mašne 
namene, ki ste jih naročili, bom opravil pri svetih mašah, ki jih bom obhajal zasebno (brez navzočnosti 
vernikov).  

 Navodila slovenskih škofov za obhajanje velikonočnih praznikov 2020: 
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-
covid-19 
Svete maše lahko spremljate:  
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije 
 

 Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga 
prejmemo v duhovni obliki.  
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo 

 Starši imajo sedaj posebej odgovorno vlogo, da se še bolj potrudijo za oznanjevanje in versko vzgojo svojih 

otrok. Tako lahko namesto rednega verouka (kateheze) izberejo eno izmed spodaj navedenih možnosti.   

 (1) družinsko molitveno bogoslužje ob nedeljski Božji besedi z dodanim gradivom za posamezna triletja 

(objave na sku.rkc.si);  

 (2) tedensko gradivo za posamezna triletja v pripravi na veliko noč, po veliki noči pa izbrane katehetske 

vsebine glede na katehetski načrt (objave na sku.rkc.si);  

 (3) domače delo z vsebino učbenika in delovnega zvezka posameznega razreda. 

 Katehetsko gradivo za čas od 5. do 6. postne nedelje najdete na: https://bit.ly/2WTsOiL 

 Vsem se zahvaljujem za prizadevanja in želim, da bi čas posebnih razmer postal priložnost za nov način 

verskega življenja v družinah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/03/Molitveno-bogosluzje_5.postna.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/03/5.postna.pdf
http://sku.rkc.si/2020/03/28/5-postna-nedelja/
http://sku.rkc.si/
https://bit.ly/2WTsOiL
http://www.zupnija-radenci.com/


 

PETA (TIHA) POSTNA NEDELJA 

 
  

29. MAREC  Za žive in + župljane; Za + Jožeta Karba, 10. obl. (p.n. Fride Karba z družino) 

Sv. Bertold  Za + Jožefo in Franca Pintarič, obl.; Za + Erika in Renato Mohar 

 

PONEDELJEK   

30. MAREC  Za + Karla Ficko                                                                                              (sin z družino) 

Sv. Amadej (Bogoljub)   

 
TOREK   

31. MAREC  Za + Matildo Rantaša                                             (Zofka Lupša z družino) 

Sv. Kornelija   

 

SREDA   

1. APRIL  Za + Terezijo Adanič                                     (družina Martinec iz Radenec) 

Sv. Tomaž   

 
ČETRTEK   

2. APRIL  Za + Matildo Kosi                                                              (družina Ivanuša) 

Sv. Larisa (Lara)   

 
PETEK   

3. APRIL  Za + Marijo Bagari                                             (Martina in Manica Karba) 

Sv. Rihard  Za + mamo Cilko Krampač, obl. 

 
SOBOTA   

4. APRIL  Za + Dlouhy Karla                                                                   (družina Steyer) 

Sv. Izidor  Po namenu 

ŠESTA POSTNA NEDELJA - CVETNA 
 

  

5. APRIL  Za žive in + župljane; Za + Jožico Gregor (p. n. dr. Rihtariča) 

Sv. Vincencij   Za + Brigito Bagari, obl.;  

SVETE MAŠE 
Od  29. marca do 5. aprila 2020 


