
Učite se od mene 
Jezus nam v današnjem evangeliju pravi: »Slavim te, 

Oče, Gospod nebes in zemlje, ker sito prikril modrim in 

razumnim, razodel pa otročičem … Učite se od mene, 

ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek 

svojim dušam.« 

Ko Jezus blagruje ponižne, s tem ne kritizira 

izobraženih, ampak ošabne. Nekdo je lahko zelo 

izobražen, pa je prav zato lahko tudi ponižen, ker se 

zaveda, česa vsega še ne ve in koliko skrivnosti nas še 

obdaja. 

V življenju pogosto opazimo, da se napol izobraženi delajo najbolj vsevedne in 

najbolj solijo pamet drugim.  

Ponižnost, skromnost, preprostost so danes pogoj za preživetje. Če se 

človeštvo ne bo razvijalo v to smer, se bomo zadušili v lastnih odpadkih in 

onesnaženosti, ki jo povzroča napuh in njegova nenasitnost. 

Prava ponižnost ni zaničevanje samega sebe in lastno omalovaževanje, ampak 

je zavest, da smo enkratni in veliki zato, ker smo božji otroci. Prava ponižnost 

ne povzroča kompleksa manjvrednosti, ampak veliko hvaležnost do Boga, od 

katerega prihaja vse dobro. 

Jezus obljublja ponižnim, da bodo našli počitek svojim dušam. Veliko mirnejši 

bomo takrat, ko se ne bomo pehali za prva mesta. Človek, ki zmore biti zadovoljen tudi v skromnih okoliščinah, 

je srečnejši kot nenasitnež, ki mu nikoli ni dovolj. Ko ošaben človek doseže neko čast, si jo želi še več. Ko ima 

imetja za dostojno preživljanje, gara, da bi imel več kot njegova okolica.  

Z napuhom je kot z opitostjo. Kdor se ne zadovolji s kozarcem vina, ne bo potešen niti takrat, ko je vase zlil dva 
litra žlahtne kapljice. Ponižen človek spoštuje sebe, a spoštuje tudi druge. Ne čuti potrebe, da bi druge poniževal 
in sebe poviševal.  

 
Jezus, kdo od nas pa lahko 
reče, da njega pač ne 
vabiš? 
Hvala ti, da vsakega kličeš 

v svoj objem, hvala za tvojo 

tolažbo in vse vzpodbude 

tudi takrat, ko se nam zdi, 

da jarem postaja pretežak. 

Naj ti ostanemo zvesti, 

kakor si ti zvest nam. 

 

 

 

14. NEDELJA MED LETOM – 5. JULIJ 2020 

Nihče ni tako dovzeten za vero kot otroci,  

kajti oni dojemajo oznanilo o božji ljubezni dobesedno. 

Mali imajo svoj pogled na 
življenje. Imajo svojstven 
smisel za to, kje bodo uslišane 
njihove prošnje in želje. 
Veliki govori, odlični programi 
jih komaj kaj brigajo. Edino kar 
resnično nekaj velja, je življenje v 
polnosti – sedaj. To jim je 
privlačno pri Jezusu, 
ki jim svetuje, da smejo tudi 
oni o Bogu misliti kot o mami 
in očetu, da smejo iti k njemu 
kot najboljšemu prijatelju. 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 14. nedeljo med letom. Slovesni praznik naših zavetnikov, sv. Cirila in Metoda. Žegnanje.  

 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.  

 Romanje na Slovaško in Češko smo odpovedali in prestavili v mesec oktober: 11. – 14. oktober. 

-  Razlog za odpoved: V ponedeljek in torek je še 10 romarjev odpovedalo, v 14 dneh 16 ljudi. S 30 romarji ali pa še manj se ne bi 
splačalo romati, ker bi morali povišati ceno romanja vsaj za 100 evrov. Večina je izrazila razlog, da se bojijo okužbe. 

- Prestavili smo zato, ker upamo, da bomo v oktobru šli in ne bomo izgubili vplačanega denarja (6 tisoč €), kajti v primeru, da bi 
odpovedali romanje, nam bi agencija (hoteli) vrnila samo 20% vplačanega denarja. Odpovedali smo namreč 1 teden pred 
prihodom in ker ni razloga, da bi bile meje zaprte – se ne vrača denar v celoti.  

- Z agencijo in hoteli smo se s težavo dogovorili, da lahko prestavimo romanje.  

- Tisti, ki ste odpovedali romanje, se lahko ponovno prijavite ali najdete zamenjavo. Če bomo v oktobru poromali in napolnili 
vsaj 46 sedežev (toliko je vplačanih prenočišč v hotelu), bomo  v tem primeru lahko tistim, ki tudi v oktobru ne bi šli na 
romanje in so plačali romanje, vrnili denar. Če pa sploh romanja ne bo, bomo izgubili 80 °% - torej kdor je vplačal 250 evrov bo 
izgubil 200 evrov. Potrudimo se in najdimo še koga, da gremo na romanje in upajmo, da bodo razmere glede epidemije 
ugodne. Romanje bomo organizirali, kljub temu da bom takrat že v drugi župniji – bova poromala stari in novi župnik.  

 Pred epidemijo smo se ob četrtkih zbirali in razmišljali o evharistiji in knjigi Razodetja. V četrtek po maši vabljeni, da si bomo 
ogledali  film – razmišljanje avtorja knjige, ki nam je služila kot pripomoček pri naših srečanjih.  

 Najlepše se zahvaljujem Marinku, Francu in Borutu, da so pokosili okrog cerkve in župnišča.  

 Hvala Slavilni skupini veselje za sooblikovanje svete maše in adoracije. Najlepša hvala za vaše darove, ki so namenjeni za 
poravnavo dolgov, ki so nastali ob prenovi zunanjosti naše cerkve.  

 Na razpolago je nova številka revije Don Bosko.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

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 

 

PONEDELJEK   

6. JULIJ 19.00 Za + Dlouhy Karla                                                                     (sestra Beba) 

Sv. Marija Goretti   

 
TOREK   

 7. JULIJ 19.00 Za + Terezijo Breznik                                                (sosedje Sokler in Vajs) 

Sv. Vilibald   

 

SREDA   

8. JULIJ 19.00 Za + Frančiško Antonič, obl. 

Sv. Gregor Grassi   

 

ČETRTEK   

9. JULIJ 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Hadrijan 19.00 Za + župnika Levstek Franca 

 
PETEK   

10. JULIJ 19.00 Za + Terezijo Adanič                                                   (sin Zvonko z družino) 

Sv. Amalija   

 
SOBOTA   

11. JULIJ 19.00 Za + Ivanko Serec, 30. dan 

Sv. Benedikt  Bogu in Mariji v zahvalo 

15. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

12. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane 

Sv. Mohor in Fortunat 10.00 Za + Štefana in Anko Mataj ter + Haukove 

SVETE MAŠE 
Od  5. do 12. julija 2020 


