
 

1. berilo: Mdr 12,13.16-19; Psalm: Ps 86; 2. berilo: Rim 8,26-27; Evangelij: Mt 13,24-43 

 

16. NEDELJA MED LETOM 
 

Vsak je poslan kot gorčično zrno, pšenica ali kvas 

 

Podoba, ki jo Jezus uporablja v tej priliki, je pogosta tam, kjer se 

ukvarjajo s poljedelstvom. Plevel lahko pokvari in celo pokonča 
dobro letino, če ga ne odstranimo in uničimo pravočasno. Toda če 
to naredimo prezgodaj, lahko v nekaterih primerih uničimo tudi 
rastline, ki jih gojimo.  

 

Tako kot nas narava uči potrpežljivosti, tako nas Božja 

potrpežljivost uči čuvati seme Božje besede, ki jo je Bog posejal v naše srce, in 
jo paziti pred uničujočo silo greha in zla. Božja beseda prinaša življenje, toda 
skušnjavec poskuša uničiti dobro seme, ki je bilo vsajeno v srce tistih, ki so 
slišali Božjo besedo. Božja sodba ni hitra, vendar pride. Na koncu bo Bog 
vsakega ustrezno nagradil.  

 

Gorčično seme in kvas nas učita o Božjem kraljestvu. Drobno gorčično seme 
dobesedno zraste v drevo, ki privabi številne ptice, ker imajo rade senco drevesa, 
ki je zraslo iz majhnega črnega gorčičnega semena. Božje kraljestvo deluje na 
podoben način. Počasi začne rasti v srcih tistih moških in žensk, ki sprejmejo 
Božjo besedo. Nato deluje neopazno in povzroči njihovo preobrazbo od znotraj.  
 

Kvas je še en močan povzročitelj sprememb. Košček testa brez kvasa ostane 
samo košček testa. Ko pa se mu doda kvas, pride do preobrazbe, ki pomaga 
ustvariti bogat in zdrav kruh − osnovno za življenje človeka. Prav tako Božje 
kraljestvo prinaša preobrazbo v tistih, ki prejmejo novo življenje, ki ga ponuja 

Jezus Kristus. Ko se prepustimo Jezusu Kristusu, se naše življenje preobrazi z 
močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas. Apostol Pavel pravi: »Ta zaklad pa 

imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas.« (2 
Kor 4,7).  

 

Dobro in zlo je posejano v naših srcih kot drobna semena, ki kalijo in dajo letino 
ob svojem času. Vsak dan je kot sodni dan, saj požanjemo tisto, kar smo sejali. 

19. 7. 2020 



Izžarevali bomo lepoto, veselje in polnost božje ljubezni. Dovolimo torej, naj 
Kristusova ljubezen vlada v naših srcih in je vidna v naših dejanjih. 

 

Hvala ti, Jezus, moj Odrešenik, da me učiš sočutnega, spoštljivega jezika,  
jezika ljubezni v vseh odnosih – s teboj, z ljudmi, s seboj.  

Hvala, da mi kažeš zlo, ki se vedno pojavi, ko je dobro že posejano –  

naj ga s tvojo pomočjo prepoznam in se odločam za dobro.  
Hvala, da me ljubeče spominjaš, da ljubiš celo moje srce in  

da naj pšenice ne očistim do sterilnega, saj bi tako izruval tudi dobro  
in ostal brez življenja in strasti. 

 

OBVESTILA 

 

22. julija v Katoliški cerkvi obhajamo praznik sv. Marije Magdalene, prve 

priče, ki je videla Vstalega, in prve glasnice, ki je apostolom oznanila vstajenje 
Gospoda. 

 

23. julija v Katoliški cerkvi obhajamo god sv. Brigite Švedske. Rodila se je leta 

1303 v švedski kraljevi družini. Še zelo mlada se je Brigita poročila z Ulfom, 
švedskim princem. Imela sta osem otrok. Na romanju v Santiago de Compostella 
sta se oba odločila živeti posvečeno življenje. Ulf se je umaknil v neko opatijo, 
kjer je leta 1344 umrl. Brigita se je zgledovala po Ulfu, zmeraj je bila pobožna in 
polna ljubezni do vsakogar. Kmalu je imela videnja in razodetja, ki jih je opisala 

v »Razodetjih«, literarni in mistični mojstrovini. V enem od prikazovanj jo je 
Jezus spodbudil, da je ustanovila novi red Odrešenika. Opominjala je papeže v 
Avignonu, naj se vrnejo v Rim. Umrla je v Rimu leta 1373, a so jo prepeljali na 

Švedsko in tam pokopali. 
 

25. julija v Katoliški cerkvi obhajamo god apostola Jakoba starejšega. V zboru 

dvanajsterih apostolov, ki jih je Jezus poklical, sta bila dva Jakoba, med prvim je 

bil za apostola poklican ravno današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu še 
vzdevek starejši. Apostol Jakob je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, kar dokazuje 

68 cerkva njemu posvečenih. Njegove posmrtne ostanke so v 7. stoletju prenesli 

v Compostelo v današnji Španiji, kjer stoji njemu posvečena katedrala. 
 

26. julija v Katoliški cerkvi praznujemo god sv. Joahima in sv. Ane, staršev 
Device Marije. 

 

Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu 

vozil v nedeljo, 26. julija, zbirali darove za vozila misijonarjev. 

Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe 



po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike. 
Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za 
najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev.  
Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro! 
Ljudem bodo pomagali, kolikor je le v njihovih močeh. V Misijonskem središču 
Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca 
zahvaljujemo. 

 

Škofijska Karitas Celje vabi k akciji »Vsak dar šteje, saj je dar za našo 
prihodnost.« Prosi za vašo pomoč socialno ogroženim otrokom. Pomagajte nam 
razdajati NASMEH UPANJU še naprej. Pošljite SMS s ključno besedo 
SOLIDAREN ali SOLIDAREN5 na 1919 in darujte 1 € oz. 5 € za pomoč 
otrokom. Dar lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0510 0801 5567 619, sklic 

29208, koda namena: CHAR. Iskrena hvala. 

 

Slovenski škofje ordinariji so, v skladu z ukrepi Vlade RS za preprečevanje 
širjenja epidemije COVID-19, sprejeli odločitev, da je obvezna nošnja zaščitnih 
mask v zaprtih cerkvenih prostorih. Odločitev velja do preklica. 

 

Štetje nedeljnikov 12. 7. 2020. Sončno, okrog 23 ˚C. 
Čas Moški Ženske Otroci Skupaj 

sobota ob 19h 5 10 3 18 

nedelja ob 8h 16 28 1 45 

nedelja ob 10h 18 32 4 54 

nedelja ob 19h 10 29 0 39 

SKUPAJ 49 99 8 156 

Ob zadnjem štetju 17. novembra 2019 je bilo 390 nedeljnikov. 

 

POČITNIŠKE MISLI VEROUČENCEV 

V počitniških dneh otroci doživijo in spoznajo marsikaj novega, nenavadnega ... 
Če želite dogodivščine podeliti z našimi farani, lahko otroci kratke misli zapišejo 
in mi jih pošljete, objavili jih bomo v oznanilih. 

 

»ODHOD V NOV SVET 
Vsak enkrat zapusti svoj dom in začne živeti po svoje. To se je v nedeljo zgodilo 
tudi štirim ptičkom, ki so iz domačega gnezda prvič poleteli v svet. Ko smo se 
tistega soparnega julijskega popoldneva družili v našem vinogradu, smo 

opazovali gnezdece, zgrajeno nad stensko lučjo, in opazili majhne ptičke, ki so se 
prerivali, da bi dobili hrano od mame. A  mame ni bilo … Čakali so in čakali, 
nakar je prvi prilezel čisto na rob gnezda. Nekaj časa je okleval, nato pa odletel v 

daljavo, tako so kasneje naredili tudi drugi, tretji in četrti. Zanje se je začela nova 
pustolovščina.«                                                                 Mateja Slakonja 



8. obletnica 

 

 

 

 

NEDELJA 

16. med letom 

Arsenij Veliki, 

puščavnik 
 

19. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Novak Karla in Ano, Gerjevič-Novak, Ivana 

Žerjav, teto Rezko in strica Dragota 

za † Franca Pečar (ob roj. dnevu) 

 

za † Cerjak Vladimirja st. (obl.) iz Gornjega 

Lenarta 

PONEDELJEK 
Marjeta Antiohijska, 

mučenka 

  20. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Glinšek Štefanijo (nam. cv.) 
 

za † Černoš Jožeta in starše Grozdina  

TOREK 
Lovrenc iz Brindisija, 

duhovnik, cerkveni učitelj 

21. 7. 

2020 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za † Ivano in Antona Miklavžin, sorodnike 
Miklavžin, Simčič in Novak 

SREDA 
Marija Magdalena, 

spokornica, SP žena 

22. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za duše v vicah 

 

za † Živič Alojza (7. dan) 

ČETRTEK 
Brigita Švedska, redovnica,

sozavetnica Evrope  

23. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

na čast Sv. Duhu za zdravo pamet 
 

za † Žerjav Draga (nam. cv.) 

PETEK 
Krištof,  
mučenec 

24. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Medved Ivana (obl.), starše Ogorevc in 
Medved 

za † Germovšek Kato (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Jakob Starejši, apostol 

25. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † starše Ano in Franca Kšela 

 

za † Baraga Ivanko in Alojza, družino Marič, Prah 
Marijo in Slavka 

NEDELJA 

17. med letom, 

KRIŠTOFOVA; 
Joahim in Ana,  

starši Device Marije 
 

26. 7. 

2020 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Štefka Kolić (2. obl.), vse † Kolićeve in 
Ferenčakove 

za † družini Žnideršič-Bertole 

 

za † 3 Ane Habinc 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 

Na spletni strani Društva 1824 (http://drustvo1824.si/) lahko spremljate prispevke o 

kulturni dediščini, ki jih pripravljata Alenka Černelič Krošelj in Davor A. Lipej.  
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