
PROSITE GOSPODA ŽETVE, NAJ POŠLJE DELAVCE NA SVOJO ŽETEV
Večina je prepričana, da je njihovo življenje smiselno, ko lahko 

naredijo kaj dobrega, ko se ne zapirajo v svoj mali svet osebnega 
ugodja, ampak skušajo s svojimi sposobnostmi bogatiti vse, s katerimi 
se srečujejo. Kdor resno jemlje svoje življenje, se zaveda, da ga je prejel 
kot dar in zato želi biti tudi sam dar za druge. Takšno je neko splošno 
pravilo in zato tudi številne sodobne, medmrežne informacije, spremlja 
stavek: »Deli naprej!« Da si dar za druge pa ni le ena od oblik, kako smo povezani z 
drugimi, ampak poslanstvo, način življenja in pričevanja.

Jezus se je zavedal, da bo brez sodelavcev njegovo oznanjevanje pristalo na mrtvi 
točki. Zato je vsem, ki so ga poslušali, govoril: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite 
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« Sam je takoj šel v akcijo, da si 
najde učence, ki jih bo pripravljal za poslanstvo oznanjevanja in širjenja evangelija.

Ko je Jezus govoril o žetvi in delavcih, ki jih potrebuje, ni imel v mislih vsakodnevne 
napore pri spravljanju pridelkov. Da je človek sit je sicer osnova, na kateri potem gradimo 
svojo duhovno stvarnost. Vendar je naše telo samo okvir, lupina, omejen prostor, znotraj 
katerega se skriva vsebina, ki je lahko zelo lepa, ali pa gomila različnih odpadkov. Božje 
kraljestvo ni lupina, ampak vsebina, ki jo zunanji ovoj varuje. Kakšna pa bo vsebina, je 
odvisno od oznanjevalcev.

Kakšni morajo biti delavci, ki so primerni za žetev? Gre za delavce v Božjem kraljestvu, 
zato morajo biti pripravljeni na poslanstvo, ki ga ne zaupa izbranim sodelavcem ne papež, 
ne škofje, ne redovni predstojniki, ampak gospodar žetve, pravi voditelj Cerkve, naš 
odrešenik Jezus Kristus. To pomeni, da za pospravljanje žetve, ki je obilna, niso dovolj 
le profesionalci na duhovnem področju, škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, 
ampak, vsi, ki smo poklicani, da postanemo člani Božjega kraljestva. Za Božje kraljestvo 
dela mama, ki zjutraj pripravlja otroke za odhod v šolo, učiteljica, ki s posredovanjem 
učne snovi tudi vzgaja, sodelavec v kolektivu, ki je pozoren na svoje govorjenje in zato 
ne preklinja, prodajalka v trgovini, ki se nasmeje, kot te vpraša: »Kako ste?« V božjem 
kraljestvu je dovolj prostora za vse: zame, zate in za tiste, ki se še niso rodili. Kako pa 
bodo oni pripravljeni iti na žetev je odvisno tudi od naju, kajti vse, kar bova dobrega 
naredila, se ne bo izničilo, ampak bo ostala kot spodbuda za tiste, ki prihajajo za nama.
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Nedelja 11. nedelja med letom 14. junij
yy Danes je 11. nedelja med letom. Godujejo Valerij in Rufin, mučenca ter Metodij I. Carigrajski, škof.
yy V tednu, ki je pred nami, bodo vse skupine imele zadnjo uro verouka. Srečanja bodo po urniku, kot je to bilo 
v času pred korona virusom Covid 19. Pri verouku bodo dobili tudi spričevala.

yy Naslednjo nedeljo bo v naši župniji prvo sveto obhajilo. Na to slovesnost se je pripravljalo 7 veroukarjev 3. 
razreda. Generalka bo v četrtek ob 19.30, v soboto ob 9.00 pa čiščenje cerkve in okolice. Slovesna sveta maša 
bo ob 9.30. Prvoobhajance vam priporočam v molitev. 

yy Korona virus nam je v marsičem spremenil program pastoralnega dela na naših župnijah. To je glavni razlog, 
da je vodstvo Ljubljanske nadškofije vsem župnikom poslalo dopis, da letos odpadejo volitve novih članov 
ŽPS. Starim članom ŽPS se tako mandat podaljšuje za eno leto. Zato bomo v začetku julija imeli sejo ŽPS, da 
se pogovorimo o dogajanju v času poletnih počitnic.

yy V petek je praznik Srca Jezusovega. Praznik je povezan s središčem našega odrešenja, z Jezusovo daritvijo na 
križu. Kot je že navada imamo ta dan sveto mašo pri kapelici Srca Jezusovega v Čadovljah. Sveta maša bo ob 
20.00. Vabljeni.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  Srce Cerkve je polno mladih svetnikov, ki so dali življenje za 
Kristusa, mnogi celo v mučeništvu. Čudovito so odsevali mladega Kristusa. Zdaj žarijo, da bi spodbudili nas in 
da bi nam pomagali iz zaspanosti. Sinoda je izpostavila, da je veliko mladih svetnikov osvetlilo mladost v vsej 
njeni lepoti in so bili v svojem času resnični preroki sprememb; njihov zgled kaže, česa vsega so mladi sposob-
ni, ko se odprejo srečanju s Kristusom. Po svetosti mladih lahko Cerkev prenovi svojo duhovno gorečnost in 
apostolsko moč. Balzam svetosti, rojene s plemenitim življenjem tolikih mladih, lahko pozdravi rane Cerkve in 
sveta, nam vrne tisto polnost ljubezni, h kateri smo bili od vekomaj poklicani: mladi svetniki nas spodbujajo, 
da se vrnemo k prvi ljubezni. (49-50)

yy V mesecu juliju je še nekaj precej mest za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše

830

11. nedelja med letom
1. za + Nado in Franca Benedičiča, ter Nado Lukanec
2. za + Franca Pušarja
3. za + Mirota Gričarja
za + Mirka Lombarja (obl.)

14. junij

Ponedeljek
1900

Vid, mučenec; Germana Cousin, devica
za + Marijo Štern, dar hčerk

15. junij

Torek
1900

Beno iz Meissna, škof; Tihon, škof
za zdravje in Božji blagoslov v družinah

16.  junij

Sreda
1900

Terezija, hči portugalskega kralja, red; Albert, tretjerednik
za + Franca Štefeta, 30. dan po pogrebu

17.  junij

Četrtek Gregor Janez Barbarigo, škof; Marko in Marcelijan, muč. 18.  junij
Petek
2000 Čadovlje

Srce Jezusovo; Nazarij, koprski škof; Romuald, opat
1. za župljane
2. za + Ano Trček (obl.) in Cilko Teran

19.  junij

Sobota
2000

Marijino brezmadežno srce; Florentina, opatinja
1. za + Francko Gregorc (obl.)
2. za + očeta Alojza Markuta

20.  junij

Nedelja
730 Tenetiše
930

12. nedelja med letom
za + Lojzeta Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
za + Angelo Rozman

21.  junij

čiščenje in krašenje Trstenik: starši prvoobhajancev
Tenetiše: Murn Tatjana
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

20.  junij


