
NE BOM VAS ZAPUSTIL 

Jezus se od apostolov sicer poslavlja, a jim 

obenem zagotavlja, da jih ne bo zapustil. Z 

njimi bo in se jim bo razodeval. 

Ko se sedaj oziramo nazaj, imamo vtis, da 
Jezus ni bil vedno s svojimi učenci in da se 

jim vsaj v nekaterih razdobjih ni razodeval.  

Začnemo lahko kar z rimsko državo. 

Neusmiljeno je zatirala kristjane. Kje je bil 

takrat Jezus? Kje je bil Jezus za časa 
preseljevanja narodov, ko je bilo razdejanih 

mnogo cvetočih krščanskih pokrajin? Kje je 

bil Jezus v burnem času reformacije? … 
Nenazadnje: kje je danes? 

Da bomo glede navedenih – in drugih nenavedenih – ugovorov pravični, se moramo 
vprašati, kaj je Jezus sploh obljubil. 

Obljubil je, da bo njegova Cerkev mogočno drevo, v katerega krošnji gnezdijo ptice neba, 

imenoval pa jo je tudi mala čreda. Apostoli so poslani po vsem svetu, da bi učili vse narode, 

v tem istem svetu pa bodo doživljali stisko. Cerkev bo postavljena na skalo, toda to skalo 
bodo neprestano oblegale peklenske sile. Prazne ribiške mreže, ko so se vso noč trudili, in 

polne, ko je bilo najmanj pričakovati, so dale vedeti, da ima Božji ribolov posebne 

zakonitosti. Rečeno je bilo: jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil … Pohujšali se 
boste nad menoj … Preganjali vas bodo in vse hudo zoper vas lažnivo govorili … 

To in še marsikaj podobnega jim je napovedal. Obenem pa tudi: »Ne bom vas zapustil. Z 
vami bom vse dni do konca sveta.« 

Držal je besedo, čeprav včasih drugače, kot bi pričakovali. V dobi rimskih preganjaj je 

imela Cerkev največ pričevalcev. V stoletjih preseljevanja se ji je pridružilo največ mladih 

narodov. Reformacija je kristjanom vrnila Božjo besedo, ki so jo človeška izročila potiskala 
na rob … Današnjo borbo med vero in nevero bo dobil tisti, ki bo človeštvo bolj ljubil in 

mu več dal. Ljudje smo zmožni Jezusa zapustiti. On pa bo držal besedo.  
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Več kot relikvija 

 

Ni nam zapustil 
koščkov križa,  

ne drobcev kosti,  

ne odtis na tkanini kot 
relikvije.  

Njegova relikvija  

je za nas  

njegov Duh  

– ne za češčenje,  
za življenje! 

 



 

Krščanstvo ni postalo svetovna religija zato, ker zna dobro 

upravljati, organizirati in funkcionirati – krščanstvo je prepričalo 

takrat in tam, kjer so ljudje živeli iz upanja in veselja v veri, iz 

sadov Duha. Če pustimo, da nas nagovori Duh, če smo navdušeni 

nad njim, če dovolimo Svetemu Duhu »pristanek« v svojem 

življenju, če izžarevamo nekaj tega veselja naše vere, upanja in 

miru, potem nam ni treba nikomur brez vprašanja širiti Božjega 

evangelija. 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo šesto velikonočno nedeljo.  

 V četrtek je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda.  

 Prihodnja nedelja je 7. velikonočna nedelja, in praznik Marije Pomočnice kristjanov.  

 Do nadaljnjega še ne bo veroučnih srečanj, zato je v pomoč katehetsko gradivo, ki je objavljeno na spletni 

strani Slovenskega katehetskega urada:  

 - gradivo ob Božji besedi 6. velikonočne nedelje (predpostavljamo obisk svete maše v župnijski cerkvi, 

družine pa spodbudimo k pogovoru in molitvi ob Božji besedi): https://bit.ly/3fRjnHD 

 - video kateheze od 6. velikonočne nedelje do binkošti (posebej so dodane enote za kateheze 

prvoobhajancev): https://bit.ly/2WZMD6p . Dodajamo še priporočila ob sklepu katehetskega leta.  

 Hvala skupini, ki je danes (sobota) nasadila rože, ki krasijo okolico naše cerkve.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Gubčeve ceste, ki je pod vodstvom Lee Gomboc očistila in okrasila cerkev. Skrb 
za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja Jelovica. 

 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/2020/05/16/6-velikonocna-nedelja/
https://bit.ly/3fRjnHD
http://sku.rkc.si/2020/05/16/kateheze-od-6-velikonocne-nedelje-do-binkosti/
https://bit.ly/2WZMD6p
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/Sklep-kat.-leta.pdf
http://www.zupnija-radenci.com/
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17. MAJ 8.00 Za žive in + župljane 

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

 

PONEDELJEK   

18. MAJ 19.00 Za duše v vicah 

Sv. Erik  Za + Matildo Rantaša                                      (družina Markovič iz Bunčan) 

 
TOREK   

 19. MAJ 19.00 Za duše v vicah 

Sv. Urban I.  Za + Brigito Gomboc                                (družina Knez z Radenskega vrha) 

 

SREDA   

20. MAJ 19.00 Za + Jagodo Trojnar in za duše v vicah 

Sv. Teodor  Za + Karla Dlouhy                                                              (Frančiška Puhar) 

GOSPODOV VNEBOHOD 

ČETRTEK   

21. MAJ 19.00 Za Božje varstvo pred pandemijo za vse ljudi 

  Za + Marijo Bagari                                                            (družina Bajzek) 

 
PETEK   

22.  MAJ 19.00 Za + Jožico Gregor                                                      (Kovačič iz Ljutomera) 

Sv.  Marjeta  Za + Milka Štelcerja                                               (nečakinja Leli z družino) 

 
SOBOTA   

23. MAJ 19.00 Za + Štefana Bagoroša                                                 (hčerke z družinami)                         

Sv. Renata  Za Terezijo Adanič                                             (vnukinja Martina z možem) 

SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA 

 
  

24. MAJ 8.00 Za žive in + župljane; Za + Ivanko Tropenauer 

Marija Pomočnica kristjanov 10.00 Za + Marijo, obl. in Friderika Fašaleka 

SVETE MAŠE 
Od  17. do 24. maja 2020 


