
 »ŽETEV JE OBILNA,  

DELAVCEV PA MALO« 

Že drugo nedeljo zapored nam Jezus v evangeliju spregovori 

na tematiko poklicanosti za služenje njemu. Najboljša pot 

vzpodbude za nove poklice v tej enkratni »službi« pa vodi 

preko župnije in družine. 

Soodgovornost župnij za duhovne poklice v Cerkvi in zlasti za 

duhovniške poklice predpostavlja, da se župnija sama čuti 

poklicano od Boga, da živi svojo vero in gradi cerkveno 

skupnost. Ta temeljni cerkveni poklic je navzoč že v 

starozaveznem izrazu »Božje ljudstvo«, ki v novi zavezi označuje Cerkev. Ali smo v tej Cerkvi, ki jo tvorimo mi, 

posamezniki-kristjani, resnično »vcepljeni v Kristusa«? S svetim krstom je namreč vsakdo izmed nas postal deležen 

Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe. Zato smo dolžni izvrševati svoj delež poslanstva celotnega 

krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu. Vsi člani Cerkve smo tako dejavni in odgovorni delavci na tej žetvi. Obilna 

je, delavcev pa še vedno primanjkuje. Bog se ne naveličati klicati …, požrtvovalno čaka in vabi na žetev.  

V vsej zgodovini odrešenja je Bog deloval po ljudeh. Enako se 

dogaja danes: njegov klic tistim, ki želijo služiti v Cerkvi in v 

duhovniški službi, prihaja k njim po ljudeh. Življenjske zgodbe 

mnogih duhovnikov pokažejo, da se jim je misel na ta poklic 

porodila v glavnem v srečanjih s prepričanimi in prepričljivimi 

osebnostmi. 

Za srednike svojega klica Bog ne uporablja le duhovnikov, temveč 

tudi zavzete laike. Še zlasti tiste kristjane, ki prepričljivo živijo 

zakrament svetega 

zakona. V duhu 

drugega vatikanskega 

koncila zakon 

predstavlja najmanjšo 

cerkveno skupnost. V 

resnici je »domača 

Cerkev« in sočasno 

tudi »prvo 

semenišče«. Iz tega 

sledi, da so prav 

kristjani, ki živijo 

zakrament zakona, 

postavljeni, da Božji 

klic k služenju v 

Cerkvi posredujejo 

svojim otrokom. To 

velja še posebno za 

duhovniško 

poklicanost. Pa so 

naše družine 

skupnost, kjer bi se 

lahko kalili »delavci 

za obilno žetev?«  
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Ne morem prevzeti tvoje vloge, ampak 

lahko tudi pomagam izpolnjevati tvoje 

naloge. Ne morem delati čudežev, ampak 

lahko prevzamem tvoj način ravnanja. Ne 

morem oznanjati tako kot ti, ampak 

lahko molim, govorim, delam. 

Na koncu maše nas duhovnik odpošlje z 

besedami: »Pojdite v miru.« V otroških letih sem 

to razumel tako, kot da s tem duhovnik pravi: 

Maše je konec, zdaj lahko greste. Morda tudi kdo 

od odraslih to tako razume. V resnici pa smo s 

temi besedami kot misijonarji in apostoli poslani v 

svet. Besedi misijonar in apostol imata isti pomen. 

Obe pomenita poslanca, prva v latinskem, druga 

pa v grškem jeziku. Spomniti nas hočeta na to, da 

je veliko ljudi v svetu poslušnih nagibom Duha 

resnice. »Cerkev, ki ji je bila ta resnica zaupana, 

mora temu njihovemu hrepenenju iti naproti in 

jim prinesti resnico. Prav zato, ker veruje v 

vseobsegajočo odrešenjsko zamisel, mora biti 

misijonarska.« Jezus nas pošilja, da to apostolsko 

poslanstvo tudi mi izpolnimo 

 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 11. nedeljo med letom. 

 Prvoobhajanci in njihove družine ter vsa naša župnija se pripravlja na slovesnost prvega svetega obhajila, ki 
bo prihodnjo nedeljo ob 10.00. Med tednom vabljeni k devetdnevnici. Podprimo z molitvijo prizadevanje 
prvoobhajancev in njihovih družin.  

 V torek je bil zaključek veroučnega leta za 1. in 2. razred. Vabilu se je odzvalo lepo število veroučencev in 
staršev. Ta teden bomo imeli zaključek verouka za druge razrede 

- v sredo 4. in 5. razred 

- v četrtek 6. in 7. razred 

- v petek 8. in 9. razred 

Ob 18. 00 sveta spoved, ob 19.00 sveta maša in po maši razdelitev potrditev  

 Trenutne razmere po epidemiji so take, da bomo šli na romanje na Slovaško in Češko, kjer sta 
delovala sveta brata Ciril in Metod – zavetnika naše župnije in župnijske cerkve. Prostih je še 10 mest. 
Tisti, ki plačujete po obrokih, ste naprošeni, da prinesete naslednji obrok. Romanje bo čez dobre tri 
tedne: od 8. do 11. julija 2020. Če koga poznate, da bi ga zanimalo romanje, ima program romanja 
zadaj na polici in na župnijski spletni strani.  

 Prejšnjo nedeljo je bila nabirka za potrebe naše župnije. Darovali ste 872 evrov. Najlepša hvala.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

11. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

14. JUNIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + Erika in Renate Mohar             (sosedje) 

 10.00 Za + brata Ajlec Jurija 

 

PONEDELJEK   

15. JUNIJ 19.00 Za + Antonijo Mlinarič ob god. dnevu in za + očeta Mateja 

Sv. Vid   

 
TOREK   

 16. JUNIJ 19.00 Za + Antona Pintariča in + Karla Debelaka iz Petanjec 

Sv. Beno   

 

SREDA   

17. JUNIJ 19.00 Za + Ivanko Serec, 8. dan                              (p. n .sina Damira z družino) 

Sv. Edvard   

 

ČETRTEK   

18. JUNIJ 19.00 Za + iz družine Kocbek 

Sv. Marko in Marcelijan  Za + Alojzijo Krajnc ob roj. in god. dnevu 

SRCE JEZUSOVO  
PETEK   

19. JUNIJ 19.00 Za + Marijo Domajnko                                                (p. n. družne Antolič) 

  Za + iz družine Novak, Munda in Hlade 

 
SOBOTA   

20. JUNIJ 19.00 Za + Ano Tivadar                                                          (Marija Fras iz Cankove) 

Srce Marijino  Po namenu 

12. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

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

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

SVETE MAŠE 
Od  7. do 14. junija 2020 


