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In govoril je: »Z božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki je vrgel seme v zemljo: 
sam ponoči spi in podnevi bedí, seme pa poganja in raste in on sam ne ve, kako. 
Zemlja namreč poraja sama od sebe: najprej bilko, potem klas, nato polno žito v 
klasu.  Kadar pa sad dovoli, pošlje takoj srp, ker je čas žetve.« 
In govoril je: »Čému naj primerjamo božje kraljestvo ali v kakšni priliki naj ga 
ponazorimo? Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od 
vseh semen na zemlji; ko pa se vseje, raste in postane večje ko vsa zelišča in naredi 
velike veje, tako da morejo ptice neba prebivati v njegovi senci.« 
In v mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, kakor so ga mogli umevati. Brez 
prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je vse posebej razlagal. 

Markov evangelij 4,26-34 

Evangelist Marko danes pred nas postavlja zanimiv odlomek. V priliki o semenu, ki raste, 

nas Jezus sooči z osnovno zmoto. Dejstvo, da sejalec v času med setvijo in žetvijo nima 

kaj početi, ne pomeni, da seme za vedno ostane prepuščeno samo sebi. Ko bo pridelek zrel, 

bo sejalec prišel; njegova žetev bo javna in jo bo mogoče izkusiti na lastni koži. Bog v 

resnici kraljuje in gospoduje. Ne bo ostal za vedno neviden, temveč bo s polno močjo 

posredoval; zadnja beseda bo njegova. 

Jezusovo delovanje je na različne načine zbudilo nasprotovanje. Kako naj bi se v tem 

delovanju, ki je tako skromno in najde tako malo odmeva, približalo Božje kraljestvo? Ta 

dvom je usmerjen na Jezusova dela, vedno znova pa zadene tudi njegovo Cerkev. Kako 

naj bo Cerkev, ki je ljudje ne vidijo v slavi in sijaju, temveč nemočno, šibko, velikokrat 

prizadeto od človeških slabosti in teme, kraj mogočnega Božjega delovanja? S tem ko 

Jezus opozori na gorčično seme, pokaže, da je lahko nekaj majhno in neopazno, pa vendar 

lahko postane veliko. Iz majhnega gorčičnega semena zraste velika rastlina. Tako je tudi 

Jezusovo delovanje, ki je sedaj na videz majhno in šibko, namenjeno veliki prihodnosti.  

Zdi se, kot da vidna realnost – odločno odklanjanje Jezusovega oznanjevanja, Božja 

odsotnost v svetu, skromni začetki – nasprotuje temu, kar Jezus oznanja in pravi o sebi. To 

ne velja samo za Jezusov čas, temveč tudi za današnji. V takšni situaciji so prilike spodbude 

k veri. Nanašajo se na vsakdanjo izkušnjo, ki jo lahko vsakdo preveri. Vsakdo lahko 

ugotovi, da iz majhnega semena zraste veliko, da torej dejansko obstaja povezava med 

neopaznim začetkom in pomembnim rezultatom.  Prilike odpirajo pogled za stvari, s 

katerimi se v resnici srečujemo v vsakdanjih izkušnjah.                                   Po: K. Stocku 

Nova maša br. Mitje Marije Ponikvarja bo v nedeljo, 12. julija ob 10. uri v 
Cerknici. Na predlog članov ŽPS bomo novo mašo povezali z župnijskim 
romanjem. Predviden odhod avtobusa bo ob 7.30, cena 10 €. 

Romanje v San Giovanni Rotondo,  26. – 29. avgust 2015 - Bratje kapucini 
vabimo na romanje k svetemu patru Piju v San Giovanni Rotondo in k sv. 
nadangelu Mihaelu na goro Gargano. 
Stroški romanja z vožnjo in nastanitvijo kot polpenzion: večerja, spanje in zajtrk 
in turističnim zavarovanjem: - za 3 osebe v triposteljni sobi: 210 € na osebo; - 
za dve osebi v dvoposteljni sobi: 10 € doplačila na osebo (220 €) ; - za eno osebo 
v enoposteljni sobi: 20 € doplačila (230 €).  
Prijave sprejema br. Stane Bešter, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana, e-pošta: 
stane.bester@rkc.si; kontakt GSM 041-840-897.  

Nabirka današnje nedelje je solidarnostna, za potrebe škofije. Bog povrni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 14. junij 

11. nedelja med letom 

Valerij in Rufin, muč. 

     800  †† rodbina Rajh 
   930  † Toni Slamnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† Dušak in Gracar 

PONEDELJEK, 15. junij 
Vid, mučenec 

     800  † Jože Marodi 
1800   †† iz družine Hercog 

TOREK, 16. junij 
Bruno  

     800  †† Breda in Zinka Šubaraš 
1800   † Stanislava Kunej (obl.) 

SREDA, 17. junij 
Albert, tretjerednik 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   † Marija Pungartnik (8. dan) 

ČETRTEK, 18. junij 
Gregor, škof 

     800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 19. junij 
Nazzarij, prvi koprski škof 

     800  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji 
1800   †† starši in brat Alojz 

SOBOTA, 20. junij 
Adelbert, škof 

     800  † Milena Kosovič 
1800   † Franci Hajnšek (obl.) 

NEDELJA, 21. junij 

12. nedelja med letom 

Alojzij Gonzaga, redovnik 

     800  †† Jože in Leopoldnina Srebotnjak 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800   † Alojz Borinc 
1030   Tremerje: †† iz družine Vrečar, Potočnik  
                                     in Strnad 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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