
»NEBEŠKO KRALJESTVO  

JE PODOBNO GORČIČNEMU ZRNU« 
 
Nemogoče je bilo, da se ljudje, omenjeni v priliki, ne bi čudili, da iz 
mikroskopskega semena zraste rastlina, ki doseže tudi štiri metre višine: 
nesorazmerje med semenom in rastlino je ogromno. Vendar tudi Jezus živi od 
»Božje besede«, in ko opazuje to nesorazmerje, spomni na to, kar Bog pravi 
po Ezekielu (7,22–23): »Jaz sam bom vzel vršič visoke cedre in ga 
podtaknil, od njegovih vrhnjih mladik bom odtrgal nežno vejico in jo zasadil, 
pognala bo veje in obrodila sad, postala bo veličastna cedra. Pod njo bodo 
prebivale vsakovrstne ptice, vse krilate živali bodo prebivale v senci njenih 
vej.« Tudi tukaj je podoba majhnosti pred podobo veličine. Jezus je spričo 
majhnosti vzhičen in se čudi moči, ki jo vsebuje majhno seme. Iz njega zraste 
velik grm, ki ga sam imenuje rastlina; ta je podoba za mesijansko kraljestvo 
in izraža upanje in gotovost, ki je v njem. Jezus je optimist, gleda naprej, živi 
iz gotovosti in jo hoče vliti tudi nam. Med ljudmi se počuti kot majhno seme, 

vendar pa že ve, da bo potem, ko bo v 
osrčju zemlje tri dni in tri noči, vzkalil in ne 
bo ostal sam. Postal bo ljudstvo, ki bo 
napolnjeno z močjo Duha, nabito z 
energijo, sposobno razširiti se po vsej 
zemlji in jo pokriti kakor rastlina s svojimi 
vejami, da ga bodo ljudje doživljali kot kraj 
varnosti in odrešenja. S to priliko želi 
zagotoviti, da je to kraljestvo na nek način 
povezano z njim. 
Delo, ki ga je začel, se zaradi ovir, ki jih 
srečuje, zaradi pičlih sadov ne zdi najbolj 
prepričljiv dokaz, da Bog drži svoje 
obljube. Kako naj Božje kraljestvo, to 
čudovito dogajanje, zaslutijo v tako 
ponižnih začetkih, v majhni skupni 
učencev, v odporu množic, pismoukov, 

farizejev, in sprejmejo mesija, ki mu je namenjeno umreti namesto 
kraljevati? Jezus 
kljub temu pravi, da se je Božje kraljestvo približalo in bo prišlo z isto 
nezmotljivo in osupljivo gotovostjo, s kakršno rastlina zraste iz drobcenega 
gorčičnega zrnja. Njegova beseda je torej beseda zaupanja in upanja. 

 

 

16. NEDELJA MED LETOM – 19. JULIJ 2020 

V rimskem cesarstvu ljudje pričakujejo 
obdobje miru in sreče. Mnogi vidijo v 
cesarju tistega, ki lahko prinese tak 
mir in srečo. Judje seveda že od 
nekdaj pričakujejo popolno 
preobrazbo družbe in vsega sveta. To 
je njihovo veliko upanje.  
Samo Bog ga lahko uresniči. Mislijo, 
da bo Bog sam prišel, da bi vse 
spremenil, vzpostavil pravico in utrdil 
svoje kraljestvo. Ko Jezus tako 
začenja govoriti množicam, pravi: 
»Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo 
se je približalo.« S tem prebudi v srcih 
ljudi veliko upanje. 
Toda svet se še vedno ni spremenil. 
Rimljani niso pregnani. Krivica traja 
naprej. Ni nobenih izrednih 
preobratov. Mnogi so razočarani: 
»Kdaj vendar končno pride to Božje 
kraljestvo?« 
Jezus odgovarja s prilikama: »Sedaj 
še ne vidite ničesar. Toda Božje 
kraljestvo je podobno gorčičnemu 
zrnu. Tako je drobno, da se ga skoraj 
ne vidi. Vendar pa zraste v veliko 
drevo. Zdaj smo šele na začetku. 
Kraljestvo je skrito kot kvas v testu. Ne 
vidi se, toda v sebi ima moč!« 

Pšenica in plevel v meni 

Jezusove prilike velikokrat prikazujejo življenje grobo. Obstaja pšenica in 

plevel. Verjetno obeh najprej ne moremo razlikovati, vendar pozneje pri žetvi 

pa je že mogoče spoznati eno in drugo. In potem ju seveda ločimo drug 

drugega. Mislim, da pri meni in verjetno tudi pri vas – tudi ni povsem jasno: v 

meni je pšenica in plevel, dobro in slabo seme. Ne obrodim samo dobrih sadov. 

Plevel je tudi del mene. In kako bo potem ob koncu? Smem upati na Božjo 

dobroto.  



 

 
 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 

 Danes obhajamo 16. nedeljo med letom.  

 V ponedeljek, 13. julija 2020 je gospod škof dr. Peter Štumpf imenoval za župnijskega 
upravitelja župnije Radenci gospoda Boštjana Ošlaja, ki hkrati ostaja župnik župnije sv. Jurij 
ob Ščavnici. V pomoč mu bo duhovni pomočnik gospod Matjaž Muršič Klenar, ki je vojaški 
kaplan v Slovenski vojski in je do sedaj bil duhovni pomočnik v župniji Gornja Radgona. 
Posebno skrb bo imel za župnijo Radenci in bo tudi bival v župnišču v Radencih. Obema 
želimo obilo Božjega blagoslova pri pastoralnem delovanju in vodenju župnijskega občestva. 
Tako bom torej med vami še dva tedna, do prve nedelje v mesecu avgustu. 2. avgusta 2020  
bom tukaj daroval zahvalno mašo ob zaključku službovanja v župniji. 

 Letos zaradi navodil Slovenske škofovske konference v času širitve epidemije  ne bo žegnanja 
v cerkvici sv. Ane, ki bi moralo biti prihodnjo nedeljo.  

 V petek je god sv. Krištofa, zato bo prihodnjo soboto in nedeljo po vseh svetih mašah 
blagoslov prevoznih sredstev. Darovi so namenjeni za misijone, posebej za nakup prevoznih 
sredstev, ki bodo v pomoč misijonarjem.  

 Zahvaljujemo se skupini z Gubčeve ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina vzhod / zahod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

16. NEDELJA MED LETOM  

NEDELJA   

19. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + starše Hamler 

 10.00 Za + Antona Stranjšaka                                          (skupina čistilk cerkve) 

 

PONEDELJEK   

20. JULIJ   

   

 
TOREK   

 21. JULIJ 19.00 Za + Ivana Hajdinjaka                                                     (p- n. Škrlec Janeza) 

Sv. Danijel  Za + mamo Marijo in + očeta Antona Brunčiča 

 

SREDA   

22. JULIJ 19.00 Za + iz družine Žižek 

Sv.  Marija Magdalena  V zahvalo za uspešno zaključeno šolsko leto in za zdravje v družini   (p. n. Lidije Kos) 

 

ČETRTEK   

23. JULIJ 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Brigita Švedska 19.00 Za + Stanka in Marijo Mudna; Za + iz družine Kocovan 

 
PETEK   

24. JULIJ 19.00 Za + Ano in Ferda Jauk 

Sv.  Krištof  Za + brata Lojzeta in mamo Vido ter teto Slavico in strica Petra            (p. n. Bogdane) 

 
SOBOTA   

25. JULIJ 19.00 Za + starše Marijo in Izidorja Lehko 

Sv. Jakob Starejši, apostol  Za + Franca, Tonija in Katarino Pelc ter v dober namen 

17. NEDELJA MED LETOM - KRIŠTOFOVA 

NEDELJA   

26. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + mamo Ano in očeta Janeza Lukovnjak ter Ano Cör 

Sv. Joahim in Ana 10.00 Za + Slavko in Jožeta Gros; Bogu v zahvalo 

SVETE MAŠE 
Od  19. do 26. julija 2020 


