
PREDNOSTNA LJUBEZEN DO JEZUSA NE 

ODPRAVLJA ČLOVEŠKE LJUBEZNI 

Jezusova navzočnost, ki je prinašalka miru, v resnici ločuje – in to je 

značilni učinek meča – ker ga ne sprejemajo vsi. In ta ločitev prodira 

tudi v družine. 

Tistemu, ki sprejme Jezusa, se včasih zgodi, da mora narediti zelo 

radikalno izbiro tudi v najbolj intimnih čustvih; ne zato, da bi jih zapustil, 

ampak da bi jih očistil in jih naredil pristnejša. Tukaj smo zagotovo 

začudeni nad radikalnostjo 

izbire spričo trikrat 

ponovljenega »ni mene 

vreden« v evangeljskem 

odlomku, ki ga prinaša 

današnja nedeljska Božja 

beseda. Pa vendar ni druge 

poti, da bi bili pristni. Ljubezen do očeta in matere je prirojena po naravi in je 

Božja zapoved. Ko ljubimo očeta in mater, priznavamo dar življenja, ki smo ga 

prejeli od njiju. Ko pa ljubimo v Gospodu, se dvignemo k njemu, od katerega je 

odvisno vsako življenje. Ljubiti Jezusa torej pomeni intenzivno ljubiti Očeta, ki 

nam ga je podaril, in bolj prepričano ljubiti tiste, ki so nam fizično podarili 

življenje. 

In isto se zgodi tudi v 

zvezi s sinovi in 

hčerami. Starši s tem, 

da jih ljubijo, živijo 

tisto očetovstvo in 

materinstvo, ki ima 

svoj izvor v Bogu; kot 

starši ljubijo Jezusa 

nad vse, jim bolje 

uspe v polnosti živeti 

tisto popolno 

podarjanje samih 

sebe otrokom, ki nas 

ga je učil Gospod. To 

podarjanje postane 

žrtev, ali kakor pravi 

Jezus sam, postane 

nošenje lastnega 

križa, da bi 

posnemali njega. 

Samo tistemu, ki 

odnos z njim 

spremeni v bistveni del svojega življenja, bo uspelo dati pravi 

pomeni in pravilno usmeritev vsakemu človeškemu odnosu. 

Prednostna ljubezen do Jezusa ne odpravlja človeške ljubezni, 

ampak jo povzdigne, jo naredi pristno, jo spremeni v »agape«, 

kar pomeni, da se razdaja in ni nikoli sebična. Da bi dosegli ideal 

prave ljubezni in bili zares nosilci kraljestva, nas Jezus vabi, naj 

hodimo za njim, naj privolimo, da bomo od njega dobivali smisel 

in resnico svojega življenja in vsakega človeškega odnosa.  
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Zato lahko  

zares živim  

človeško 

življenje  

samo takrat,  

če hodim  

za Jezusom.  

Podarja mi mir, 

čeprav me nikoli 

ne pusti na miru. 

»Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme 
mene,  sprejme tistega, ki me je poslal. 

Jezus nas vabi k univerzalni ljubezni Morala jasno uči, 
da se mora krščanska ljubezen obrniti k vsem, ki jih Bog 
ljubi. Toda krog naših odnosov in dobrih del je omejen. A 

Jezus nas poziva k temu, da se vedno znova trudimo 
prinašati v naš svet preprosto, a univerzalno ljubezen. Z 
majhnimi dobrimi deli, preprostimi gestami, ga bo tako 
lahko sprejel večji del ljudi. Po nas ga bo sprejel in s tem 

tudi tistega, ki pošilja tudi nas. Krščanska ljubezen 
namreč zmore preseči osebne, rasne, državne in 

narodnostne antipatije. Neprijetna čustva in odpor do 
bližnjega imajo velikokrat skrivnosten in zgrešen izvor. 

Pojdimo preko njih! 

Čisto prav je, da slavimo svetega 

Petra in Pavla skupaj. Saj sta delala in 

umrla za isto stvar – za Kristusa in 

njegovo Cerkev.  Vsak na svoj način 

sta postala skala, na kateri že 2000 

let temelji krščanstvo. Po njima je 

Bog začel izpolnjevati načrte, ki jih 

ima s svojo Cerkvijo. Peter in Pavel 

sta opravila res ogromno apostolsko 

in misijonarsko delo. Bila sta 

neutrudna in sta pričevala za 

vstalega Kristusa, kamorkoli sta 

prišla. A vseeno - kljub njunemu 

garanju in gorečnosti - bi vse skupaj 

gotovo propadlo, če ju ne bi 

spremljal Božji blagoslov. In to je bil 

prvi temelj njunega uspeha. 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 13. nedeljo med letom.  

 V četrtek, soboto in nedeljo bo pred in med svetimi mašami priložnost za sveto spoved. Prišel bo spovednik 
iz Veržeja.  

 V petek je prvi petek, ko bom obiskal bolnike na domovih.  

 V soboto bo sveto mašo in adoracijo sooblikovala Slavilna skupina Veselje. Prav tako v nedeljo, ko obhajamo 
slovesni praznik naših zavetnikov: sv. Cirila in Metoda - žegnanjsko slovesnost  

 V soboto in nedeljo bo med vsemi svetimi mašami nabirka za potrebe naše cerkve in župnije.  

 V ponedeljek, 6. julija 2020, bo sveta maša za notranje ozdravljenje in osvoboditev. Sveto mašo bo daroval 
dr. Peter Nastran. Po sveti maši bo adoracija in molitev za ozdravljenje.  

 Trenutne razmere glede epidemije v državah, kamor bomo romali, so take, da bomo šli na romanje. Odhod 
bo v sredo, 8. julija 2020, ob 5.00 zjutraj!!! 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. Če bi se 
pojavile take razmere v tistem času, ko bomo na romanju, da bi morali ob vrnitvi iti v karanteno, bomo 
romanje v najkrajšem času prekinili in se vrnili. Vsi, ki ste prijavljeni, prosim, če mi sporočite naslov in 
telefonsko številko. Prosim, da tisti, ki še niste plačali romanja v celoti, poravnate prispevek do petka. Tri 
hotele smo namreč morali že vnaprej plačati in sva z g. Sandijem založila svoj denar – plačati smo morali 6 
tisoč evrov. Tistim, ki ste odpovedali romanje, bomo vrnili vplačani znesek in sicer, ko bomo zbrali denar od 
vseh romarjev. Prosta so še 4 mesta.   

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

 

 

 

 

 

 

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/
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NEDELJA   

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

Sv. Irenej 10.00 Za + Avgusta in Terezijo Pelc 

 

PONEDELJEK   

29. JUNIJ 19.00 Za + iz družine Krajnc 

Sv. Peter in Pavel   

 
TOREK   

 30. JUNIJ 19.00 Za + Staneta Mir, obl. 

Prvi rimski mučenci   

 

SREDA   

1. JULIJ 19.00 Za + Vido Logar ob rojstnem dnevu                         (hčerka Bogdana) 

Sv. Estera   

 

ČETRTEK   

2. JULIJ 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Frančišek Regis 19.00 Za + Andreja Zemljiča, 30. obl. 

 
PETEK   

3. JULIJ 19.00 Za + Jožico Gregor, obl. 

Sv. Tomaž   

 
SOBOTA   

4. JULIJ 19.00 Za + moža in očeta Štefanec Jožeta 

Sv. Urh  Za + Marijo Domajnko (p. n. Ivice Ivanuša) 

14. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJE 

NEDELJA   

5. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + starše Ljudmilo in Alojza Hamler, obl. 

Sv. Ciril in Metod 10.00 Za + mamo Emo, obl. in očeta Karla Mencigar ter ves + rod 

SVETE MAŠE 
Od  28. junija do 5. julija 2020 


