
POKAŽI NAM OČETA … 

Pri zadnji večerji je bilo res slovesno. Jezus se je razgovoril 

kot redkokdaj. Apostoli so ga poslušali odprtih ust. Ko jim 

je razlagal svoje razmerje do Očeta, se je Filip opogumil in 

prekinil. Iz globine duše se mu je izlila prošnja: »Gospod, 

pokaži nam Očeta …« 

Prošnja, ki ni samo Filipova. Pred njim in za njim jo je čutilo 

toliko človeških src in izgovorilo toliko človeških ust. 

V nekoliko grobi obliki jo dandanes mnogokrat slišimo 

med preprostimi ljudmi, ko v razpravah o veri nekdo 

samozavestno in zmagoslavno odseka: »Jaz verujem samo, kar vidim! Pokažite mi Boga, pa ga bom 

priznal!« 

V nezdravo pobožni obliki se pojavlja tam, kjer bi verniki na vsak način hoteli videti čudež, ali vsaj tiste, 

ki so videli čudež, ali vsaj kraje, kjer naj bi se dogajali čudeži, ali … 

samo da bi bilo čudežno. Ni jim žal ne časa ne denarja; celo družinske 

dolžnosti so nekateri pripravljeni zanemariti … 

Jezus je drugačnega mnenja. Očeta vidi, kdor vidi mene, pravi kratko 

Filipu. Pa ne le njemu – to govori tudi nam.  

Kje pa vidimo Jezusa? V evangeliju. Od prvih krščanskih časov do 

danes so ga verniki v njem iskali in našli. Svetniki, mučenci, cerkveni 

učitelji, vsi so črpali iz evangelija. Cerkev je doživljala velike dobe 

takrat, kadar je rasla iz slednjega. Hudi časi za Cerkve so nastopali, 

kadar so se ljudje zadovoljevali z evangeljskimi nadomestki.  

Ne vemo, ali je bil Filip z Jezusovim odgovorom zadovoljen. 

Kakorkoli že, sprejel ga je, ga skušal razumeti in se po njem ravnati. 

Tako tudi mi morda z Jezusovim odgovorom nismo zadovoljni. Če 

bomo  zahtevali drugačnega, se nam lahko zgodi, da bomo ostali brez 

vsakršnega. 
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Na pragu k smrti, v uri slovesa, govori Jezus o 

stanovanjih za veliko različnih ljudi z mnogimi 

različnimi načini življenja, ki bi naj v Očetovi hiši 

prejeli mir. Stanovanje je podoba tega, kar lahko  

z velikim zaupanjem pričakujemo na koncu. 

Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni 

Prav zaradi tako edinstvenega odnosa z Očetom je Jezus Kristus edini, ki nam o 

Očetu lahko kaj pove »iz prve roke«. O Očetu ne vemo pravzaprav nič, razen 

kar nam je razodel Jezus. Samo on more o Očetu najbolj verodostojno govoriti 

v našem človeškem jeziku. Pa tudi k Očetu nihče ne more priti razen po Sinu. 

Sam je zagotavljal, da kdor vidi njega, vidi Očeta, in da je samo on pot k Očetu. 

Seveda je to tako velika skrivnost, da je tudi najožji Jezusovi spremljevalci 

preprosto niso mogli sprejeti in jih je moral znova in znova popravljati v njihovih 

predstavah in tudi željah. 

Tudi za našo vero je bistvenega pomene, da Jezus Kristus ostane pravi Bog. 

Samo tako je res lahko Odrešenik. Saj človek sam sebe ne more odrešiti, in tudi 

drug drugega ne moremo, zato mora Jezus ohraniti tudi svojo Božjo naravo 

neokrnjeno in kot druga Božja oseba ostati istega bistva z Očetom. V tem 

primeru lahko ostaja tudi njegovo ime mogočno in vredno vsega češčenja. 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo peto velikonočno nedeljo. Po dolgem času ste zopet lahko navzoči pri sveti maši. Seveda se moramo še držati 
navodil, ki so jih sprejeli naši škofje.  

 Slovenski škofje so sprejeli navodila za obhajanje svete maše, nekaj osnovnih navodil, več si lahko preberete na spletu. 

 Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam. 

 V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). 

 Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. 

 Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj 
vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

 V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju 
varnostne razdalje 1,5 metra. 

 Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne 
razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.). 

 Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 

 Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti. 

 Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. 

 Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra.  

 Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim 
omogočijo nemoten prehod. Veroučnih srečanj do nadaljnjega še ne bo. 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. V škofiji Murska Sobota v letu 2020 ne bo birm. 

 Katehetsko gradivo:  ob Božji besedi 5. velikonočne nedelje in tedenske video kateheze ob vsebinah rednih katehetskih 

pripomočkov - https://bit.ly/2Aeagk3 Vsem se zahvaljujem za prizadevanja in želim, da bi čas posebnih razmer postal 

priložnost za nov način verskega življenja v družinah. 

 Skoraj dva meseca ni bilo bogoslužij z verniki. S tem je povezano tudi finančno stanje župnije. Zavedam se, da se pozna pri vaših 

mesečnih dohodkih, ki so se zmanjšali. Obračam se na vašo darežljivost, da bi res čim prej plačali dolgove. V mesecu maju bom 

moral spet plačati račun, s sredstvi, ki smo jih hvala Bogu prihranili oziroma zbrali v prvih dveh mesecih letošnjega leta.  

 Zahvaljujemo se skupini s Vzhod - Zahod, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote 
naprej skupina z Gubčeve ceste pod vodstvom Lee Gomboc. 

 Na razpolago je tudi verski tisk: Don Bosko, Prijatelj, Misijonska obzorja 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://sku.rkc.si/2020/05/09/5-velikonocna-nedelja/
http://sku.rkc.si/2020/05/09/kateheze-od-5-do-6-velikonocne-nedelje/
http://sku.rkc.si/2020/05/09/kateheze-od-5-do-6-velikonocne-nedelje/
https://bit.ly/2Aeagk3
http://www.zupnija-radenci.com/
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10. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Matildo Kosi                            (Zinka z družino) 

 10.00 Za + Stanislava Dietner, obl. 

 

PONEDELJEK   

11. MAJ 19.00 V zahvalo 

Sv. Estela (Zvezdana)   

 
TOREK   

12. MAJ 19.00 Za + Štefana Bagoroša, 8. dan 

Sv. Leopold   

 

SREDA   

13. MAJ 19.00 Za + Zlatka Kovačiča 

Sv. Marija Mazzarello   

 

ČETRTEK   

14. MAJ 19.00 Za + starše Antolič 

Sv. Bonifacij   

 
PETEK   

15.  MAJ 19.00 Za + Marijo Domanjko, 8. dan 

Sv.  Zofija (Sonja)  Za + Ano Zamuda, obl. 

 
SOBOTA   

16. MAJ 19.00 Za + Alojza in Justino Kuzmič ter brata Karla                                     

Sv. Janez Nepomuk   

ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

17. MAJ 8.00 Za žive in + župljane 

 10.00 Za + Ivana Kos, 75. obl. in + ženo Jeleno 

SVETE MAŠE 
Od  10. do 17. maja 2020 


