
 JAGNJE MED VOLKOVI 

Jezus pošilja svoje učence v svet »kakor jagnjeta med volkove«. Če natančneje 

premislimo, je ta prispodoba zastrašujoča. Človeško gledano se zdi, da je takšno 

ravnanje pastirja naravnost neodgovorno. 

Vir nesporazuma je najbrž v tem, da bi radi sami sebe samovšečno razglasili za krotka 

jagnjeta, tiste, ki drugače mislijo, ne verujejo, nasprotnike, preganjalce – pa za volkove. 

Edini, ki je v pravem in polnem pomenu besede jagnje, je Jezus, Božje jagnje, zaklano 

za odrešenje sveta. Med ljudi je prišel popolnoma nezavarovan in izpostavljen. Konec 

njegove zemeljske usode je bil, človeško gledano, zelo blizu usodi jagnjeta med volkovi. 

Zato je razposlal tudi svoje učence v svet neoborožene, brez obrambe in sredstev; še 

več, k ljudem naj prihajajo samo z voščilom miru, pa naj ljudje to voščilo sprejemajo ali 

odklanjajo. Če ne bodo dobrodošli, naj se ne vsiljujejo, temveč odidejo dalje. Uspeh ali 

neuspeh ni njihova skrb, ampak stvar tistega, ki jih je poslal. Smejo pa vedeti, da je 

Božje jagnje že zmagalo in da je v njegovi zmagi skrita, a zagotovljena tudi njihova 

zmaga in uspeh. Njegov križ je storil, da je satan »padel z neba kakor blisk«. Ne iz sebe, 

temveč samo v njem postanejo sposobni »premagati vsako sovražnikovo moč«. Ta gotovost mora poslanim zadoščati.  

Neoboroženi in izpostavljeni prinašajo edinole voščilo miru in usmiljenja ter veselo oznanilo, da je v Jezusu Božje kraljestvo že 

med nami: to je usoda in poslanstvo njegovih učencev in vse Cerkve.  

 

 

 

ŠTIRINAJSTA NEDELJA MED LETOM – 7. JULIJ 2019 

● ● ● 

Jezus v evangelijskem odlomku razpošilja oznanjevalce. 

Pričakovati je, da jim bo našteval, katere verske resnice 

naj razlagajo poslušalcem kot najpomembnejše in 

katere zapovedi kot najvažnejše, če hočejo priti v 

nebeško kraljestvo. Nič od tega. Oznanjajo naj le, da se 

je približalo nebeško kraljestvo. 

Naroča jim, kako naj se obnašajo. Naj se zavedajo, da so 

poslani kakor jagnjeta med volkove, a ker jih pošilja on, 

naj se volkov ne bojijo. 

Naj imajo skromno potno opremo, naj se brez potrebe 

ne ustavljajo, naj bodo nosilci miru, naj se zadovoljijo s 

hrano, ki bo prednje postavljena, naj se brez razloga ne 

selijo iz hiše v hišo, naj ozdravljajo bolnike, naj ne bodo 

vsiljivi. Če kje ne bodo sprejeti, naj gredo drugam, 

sodbo o tem pa naj prepuščajo Bogu. 

Tako je Jezus hotel, da bi bili ti dvanajsteri bolj 

pričevalci kot pa oznanjevalci evangelija. In kaj hoče 

danes od nas? 

● ● ● 
 



 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo štirinajsto nedeljo med letom.  

 

 Obhajamo tudi slovesnost zlate maše dr. Jožeta Bajzeka in župnijsko žegnanje. 50 let duhovništva je 

priložnost, da se s slavljencem zahvaljujemo za poklicanost in odgovor na Božji klic ter za vse dobrote, 

ki jih je Bog po njem podelil tudi nam, njegovim domačim rojakom. … 

 

 Hvala vsem, ki ste sooblikovali sveto mašo: Slavilni skupini Veselje, bralcem … Vsem, ki ste priskrbeli 

pecivo in pijačo. 

 

 Hvala za vaše darove, nabirko, ki je namenjena za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov.  

 

 Najlepša hvala Pepiju Steyerju in Francu Ploju, ki sta pokosila okrog cerkve in župnišča.  

 

 Na polici je nova številka revije Don Bosko. 

 

 Zahvaljujemo se skupini iz Boračeve, ki je pod vodstvom Nataše Ros očistila in okrasila cerkev. Skrb 
za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina iz naselja bloki.  

 

 

 

 

 
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/


 

SLOVESNOST ZLATE MAŠE IN ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA 

   

7. JULIJ 8.00 Za + Frančiško Antonič, obl.; Za žive in rajne župljane 

 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za + mamo Krhač                                 (p. n. sorodnikov Brigite) 

 

PONEDELJEK   

8. JULIJ   

Sv. Gregor Grassi   

 
TOREK   

9. JULIJ 19.00 Za + Andreja Kosi                                                          (p. n. svakinje Sonje) 

Sv. Hadrijan  Za + Antona Irgoliča                                                              (Gumilar Alojzija) 

 

SREDA   

10. JULIJ 19.00 Za + Marijo Dokl                                                (bratranec Izidor z družino) 

Sv. Amalija  Za + Frančiško Šut                                                   (družina Zupanc Kovač) 

 
ČETRTEK   

11. JULIJ 19.00 Za vse + Bajzekove 

Sv. Benedikt  Za + Jožico Gregor, 8. dan 

 
PETEK   

12. JULIJ 16.00 Za + Marijo Mašič, 30. dan, očeta Josipa ter vnuka Marka (otroci združinami in družina Borovič) 

Sv. Mohor in Fortunat   

 
SOBOTA   

13. JULIJ 19.00 Bogu v zahvalo za 50 let skupnega življenja 

Sv.  Henrik  Za + brata Janka Klemenčiča (p. n. družine Kosi) 

PETNAJSTA NEDELJA MED LETOM 
   

14. JULIJ 8.00 Za + Alojza in Ljudmilo Hamler (p. n. domačih); Za + Marico Novak in ves + rod 

 10.00 Za + Pavlo in Jožeta Horvat; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od 7. do 14.  julija 2019 


