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Žetev je velika 
 
    »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite Gospoda žetve, naj pošlje 
delavcev na svojo žetev«. Tako pravi Jezus. To velja še bolj danes, ko se le redki 
odločijo za pot za Jezusom, da bi poklicno oznanjali njegov evangelij, njegovo 
odrešenje. Jezus kliče vse kristjane. Vsi smo poklicani, da bi bili misijonarji z 
besedo in življenjem. Nekatere pa Jezus kliče še posebej, da bi kot duhovniki, 
redovniki, redovnice ali misijonarji poklicno oznanjali evangelij in se posvetili delu 
za božje kraljestvo.  
Jezus kliče na različne načine, različni so 
tudi odgovori. Nekateri odgovorijo 
velikodušno in takoj, nekateri oklevajoče 
in po mnogih borbah v sebi, nekateri 
morda tega klica sploh ne slišijo ali ga preslišijo ali pa odgovorijo negativno. Jezus 
pa kliče vztrajno, vendar ne na silo. Kliče mlade fante in dekleta, da bi šli na pot za 
njim. Svet tudi danes potrebuje oznanjevalce in pričevalce, ker potrebuje Boga. 
Mnogim se danes zdi da se dá živeti brez vere in brez Boga. Ravno v tem je tragika 
današnjega časa, ko si človek predstavlja, da ne potrebuje Boga, da lahko živi brez 
vere. Toda če Boga izrinemo iz življenja ali ga postavimo na stranski tir, bo življenje 
brez trdnega temelja. 
Papež Janez-Pavel II. je ob svojem prvem obisku v Sloveniji leta 1996 v ljubljanski 
stolnici postavil vprašanje: Ali je danes duhovnik še potreben? In odgovarja: Je 
potreben, še kako je potreben, ker svet tudi danes potrebuje Boga, morda bolj, kot 
kdajkoli v zgodovini. Je potreben, da bo oznanjal božje odrešenje, da bo oznanjal, 
da nas ima Bog rad. Da bi oznanjal, da  življenje ima smisel, da se splača biti dober 
in pošten. Je potreben, da bo oznanjal, da so božje zapovedi tudi danes še vedno 
veljavne in aktualne. 
To naj bi oznanjali duhovniki, ki pa jih je danes vsako leto manj. Letos so samo trije 
slovenski novomašniki, samo trije, pred 42 leti nas je bilo 60. To je alarm za vse 
nas.  Mnoge župnije po svetu in tudi pri nas so že brez duhovnika. Na Primorskem 
imajo nekateri župniki že po pet župnij, veliko pomanjkanje je tudi v celjski škofiji. 
Kar težko si predstavljamo, kako bo čez deset, petnajst in več let. Različni so 
vzroki, da se mladi ne odločajo za duhovne poklice. Jezus pravi, naj molimo, da bo 
Bog poslal delavcev na svojo žetev. Molimo torej za nove duhovniške, redovniške 
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in misijonska poklice. Molimo tudi za vztrajnost in stanovitnost poklicanih. Molimo 
tudi zase in drug za drugega, da bi vero in krščanska vrednote ohranili, iz njih živeli 
in jih posredovali tudi novim rodovom. 
Danes je težko biti kristjan in še težje biti duhovnik v tem razkristjanjenem svetu. 
Pred časom je bila v časopisu Družina izražena misel, da morajo današnji duhovniki 
biti svetniki. Seveda je to lahko reči, težko pa je to uresničevati ob vseh krizah in 
pretresih v svetu in v Cerkvi.  
Ljudje so do duhovnika zahtevni. In prav je tako. Pozabljajo pa, da je tudi duhovnik 
samo človek. Tudi duhovnik ima svoje slabosti in napake. Tudi duhovnik je grešnik. 
Zato pa, da molite za nas duhovnike, da bi vztrajali na poti za Jezusom in uspešno 
oznanjali božje odrešenja. 
 

Kakor ovce brez pastirja… 
 

Evangelij nam poroča, da so se ljudje Jezusu smilili, ker so bili kakor ovce brez 
pastirja. Tudi danes so ljudje večkrat kakor ovce brez pastirja, prepuščeni sami 
sebi, mnogi morda tudi izgubljeni. 
Ljudi se loteva naveličanost, osamljenost, dolgčas, dvomi, pesimizem,depresija, 
obup, praznina. In to praznino je treba nekako napolniti. Po eni strani pravimo, da 
nimamo dovolj časa, obenem pa imajo mnogi velike probleme s prostim časom, 
zlasti mladi, posebno v mestih.  

Mnoge so zasvojili in zasužnjili 
maliki in bogovi današnjega časa: 
denar, zabave, izživljanje. V ljudeh 
je nemir, zmešnjava, praznina. 
Vzrok vsemu temu je, da se je 
človek oddaljil od Boga, zašel v 
greh, ki je tema in puščava. 
Zapustili smo Pastirja, smo kot 
trmasti »koštruni«. 

Kristus je Pastir, ki kaže izhod in rešitev, kaže pot, resnico in resnično življenje. Je 

Luč, ki nam razsvetljuje temine življenja. Kristjan ni brez trpljenja, bolezni, nesreč, 

smrti, vendar vemo za smisel. V Bogu iščemo moč za premagovanje težav, imamo 

upanje, ki ga neverni nimajo. Radi se zatekajmo h Kristusu, Pastirju naših duš. 

*   23. 7. ob 11 h bo žegnanje pri sv. Marjeti 
*   Lovrenška nedelja bo letos 13. avgusta. Cerkev pripravi soseska Raka. Vsi pa ste 
vabljeni, da spletete vence.  
*   Z obnovo strehe župnijske cerkve naj bi začeli septembra. 

* * * * * 
Čudovito je biti preprosto človek in preprosto živeti. Zazreti se v nebo in videti sonce, 
opazovati cvetje in zvezde ponoči. Gledati otroke, se igrati in smejati z njimi. Delati, kar te 
veseli. Sanjati. Pustiti domišljiji prosto pot. Biti zadovoljen. Tedaj postane življenje 
praznik.   (Phil Bosmans) 
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