
Strah  je nasprotje ljubezni. Bog 

pa je Ljubezen. Kdor je v Bogu, 

se ne boji. Pa vendar smo pri 

birmi prejeli tudi dar strahu.  

Torej le obstaja neki strah, ki se 

spodobi tudi kristjanom. 

Mnogih stvari nas je strah, tudi 

ljudi. Strah za zdravje, za stvari, 

ki jih posedujemo (več kot 

imamo, več moramo ubraniti) … Vsakogar je pač 

za nekaj strah in mnoge od teh strahov si delimo 

(strah pred smrtjo, osamljenostjo, 

nepomembnostjo …). Je pa strah, ki si ga delimo 

samo verniki – strah pred Bogom. Ta strah nas 

hromi, da se ne moremo z Njim srečati v vsej 

polnosti in veselju. Vendar, če poslušamo Besedo, 

nam govori predvsem to – da je Bog ljubeči Oče, 

ki ima preštete še lase svojih otrok, za kogar sta 

pomembna celo vrabca, ki se prodajata in ju nihče 

niti ne opazi. Zato je strah, ki ga daje Sveti Duh, 

drugačen. Ne bojmo se torej, saj smo veliko vredni 

več od tega , kolikor se sami cenimo. Bolj 

pomembno, aj si Bog misli o nas, kot kar s mi 

mislimo o Njem. Naj nas ne bo strah deliti z 

bližnjimi lepote in sadov tega, kar nam Gospod 

govori na srce.  

 

 

12. NEDELJA MED LETOM – 21. JUNIJ 2020 

LJUBEZEN DO NARODA IN DOMOVINE 

Evangelij današnje nedelje nas vzpodbuja k temu, da ne smemo biti boječi: »Ne 

bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.« Veliko Božje ljubezni 

izvira iz teh besed in nas vzpodbuja k zaupanju.  

Začenjamo teden, v katerem se bomo ponovno spomnili začetkov naše 

samostojne Slovenije. Morda ravno pravšnja Božja beseda: »Ne bojte se!« V 

kolikor bomo živeli po Božjih vzpodbudah in se jih držali, potem bo rasla 

ljubezen med nami, ljubezen do naroda in do Boga. Ljudje smo namreč 

ustvarjeni za ljubezen!  Kristjani imamo samo eno veliko nalogo: da v svojem 

življenju na izviren način, v skladu s svojimi darovi in svojim značajem, vključeni 

v svoj prostor in čas, uresničujemo ljubezen do Boga, do ljudi in do vsega sveta; 

slednji pa se začenja prav v okviru domovine. 

In kakšna naj bo torej ljubezen današnjih Slovencev do svojega naroda in svoje 

domovine? Najprej naj bi vsi imeli zdravo narodno zavest. Zavedali naj bi se, da 

je narod velika vrednota, Božji dar, za katerega moramo biti Bogu in vsem, ki 

so nam to bogato doto ohranili in posredovali, iskreno hvaležni. Kakor po 

evangeljskem nauku ne smemo nikogar sovražiti in moramo vse narode 

spoštovati ter z njimi živeti v miru in slogi, tako moramo svoj narod kot naravno 

skupnost, kateri pripadamo, iz vsega srca ljubiti. Ljubezen do naroda in 

domovine pa ne sme ostati le v mislih, čustvih in besedah, temveč mora vse 

bolj prehajati v dejanja. Vsi naj bi, vsak po svojih močeh, ustvarjalno sodelovali 

pri vsestranski prenovi in rasti celotnega naroda, pa naj gre za duhovno, etično-

kulturno, gospodarsko, politično ali katero drugo področje.  

Ob Slomškovem zgledu naj bi tudi danes znali še posebej spoštovati in ljubiti 

lepo slovensko besedo, hkrati pa bi naj usmerjala vse naše dejanje, skrb za 

edinost, za vsenarodno spravo, za sodelovanje v miru in slogi, zlasti vseh, »ki 

dobro v srcu mislimo«, kot pravi France Prešeren v tako naši Zdravljici. 

Moj čas je v tvojih rokah. Lahko sem miren v tebi, lahko se 

umirim v tebi. Daješ mi zavetje. Ti lahko vse spremeniš.  



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 12. nedeljo med letom. Pri sveti maši ob 10.00 slovesnost prvega svetega obhajila.  

 Hvala vsem, ki ste sooblikovali današnjo slovesnost prvega svetega obhajila: Slavilni skupini Veselje, staršem 
in sorodnikom prvoobhajancev.  

 Trenutne razmere po epidemiji so take, da bomo šli na romanje na Slovaško in Češko. Upamo, da bo tako 
ostalo, da se ne bodo pojavila v tej krajih žarišča okužb z virusom in bi se zaradi tega zaprle meje. V takem 
primeru seveda ne bomo romali. Imamo še 6 prostih mest.   

 S škofije so sporočili, da so birme v naši škofiji načrtovane 26. in 27. septembra. Poleg škofa bodo birmali 
tudi dekani in prodekani. V naši župniji bo 27. septembra 2020 ob 10.00.   

 Zahvaljujemo se skupini staršev prvoobhajancev, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje 
cerkve ima od sobote naprej skupina naselje - bloki. 
 

 Hvala vsem, ki ste uredili tudi okolico cerkve. Marinku, ki je pokosil igrišče ter okolico župnišča in 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/


 

12. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

21. JUNIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + Alojzijo Cvetko, Alojzijo in Lojzeta Logar 

 10.00 Za + očeta Alojza Frumna in rajne iz družin Frumen, Kreft in Zemljič 

 

PONEDELJEK   

22. JUNIJ   

Sv. Tomaž in Janez   

 
TOREK   

 23. JUNIJ 19.00 Za + Matildo Kosi                                (družina Žinkovič Marice s hčerkama) 

Sv. Jožef Cafasso   

 

SREDA   

24. JUNIJ 19.00 Za + Marjeto Zamuda                                                           (družina Ros) 

Rojstvo Janeza Krstnika   

 

ČETRTEK   

25. JUNIJ 19.00 Za + Štefana Bagoroša 

Sv. Viljem  Za + starše Magdič Marijo in Matija 

 
PETEK   

26. JUNIJ 19.00 Za + Terezijo Adanič                                                     (sin Jožek z družino) 

Sv. Stojan  Za + Franca Štefanec iz Sodišinec            (p. n. družine Omar iz Petanjec) 

 
SOBOTA   

27. JUNIJ 19.00 Za vse + in žive sorodnike Pelc Antona in Katarine 

Sv. Ema Krška   

13. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

28. JUNIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + očeta in mamo Žižek 

Sv. Irenej 10.00 Za + Avgusta in Terezijo Pelc 

SVETE MAŠE 
Od  21. do 28. junija 2020 


