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16. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-43) 
Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je: »Nebeško kraljestvo je 
podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, 
je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in 
šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: 
›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal 
jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo 
poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo 
vred tudi pšenice. Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem 
žanjcem: Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo, pšenico pa 
spravite v mojo žitnico.‹« 
Še drugo priliko jim je povedal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno 
gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od 
vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo 
ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.« 
In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je 
vzela žena in ga umésila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« 
Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da 
se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: ›Odprl bom svoja usta v 
prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.‹ 
Tedaj je odpústil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli: 
»Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.« Odgovóril je in rekel: »Sejalec dobrega 
semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa 
sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so 
angeli. Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin 
človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v 
spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in 
škripanje z zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega 
Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.« 

Krištofova nedelja – akcija Miva, 26. julij - Letošnja že 33. vozniška akcija MIVA 

poteka prav v posebnih okoliščinah pandemije koronavirusa, ki razsaja tako pri nas, 

kakor tudi drugje po svetu. Preventivni ukrepi širjenja okužb, ki so praktično zaustavili 

javno življenje, bodo najbolj prizadeli svetovno gospodarstvo. Te »stranske« posledice 

pandemije, v kolikor jih lahko tako imenujemo, pa bodo najhuje občutili ljudje v deželah 

tretjega sveta, kjer je gospodarstvo že tako in tako zelo šibko, revščina ljudi pa velika. 

Ob začetku izbruha bolezni je s. Urša Marinčič, misijonarka v Ugandi zapisala: »V ljudeh 

se čuti strah in negotovost. Tako zaradi same bolezni, kot tudi zaradi vseh teh omejitev. 

Pri nas namreč ostati doma pomeni biti lačen. In potem izbiraj - umreti doma zaradi 

lakote ali vseeno oditi ven in poiskati kaj za pod zob v upanju, da te policaji in virus ne 

dobijo […] Tu namreč ni tako, kot pri nas, ko država vseeno poskrbi z določenim 

odstotkom plače - ne biti v službi pomeni ne dobiti ničesar, ne glede na vzrok […] Iz 

vsega tega pa se je razvil še en problem - zaradi teh strogih preventivnih ukrepov so se 

bili mnogi iz večjih mest, kjer je bil virus tudi znanstveno dokazan, prisiljeni vrniti v 

domače vasi, ker tam preprosto ni bilo niti teoretično mogoče preživeti. Ali so s sabo 

prinesli tudi virus, se bo kmalu videlo... oz. se verjetno niti ne bo. Določeno število ljudi 

bo samo preprosto umrlo. In domači jih bodo pokopali v svojem nasadu banan, kot je 
to v navadi. Takole je pri nas ... A mi kljub temu ostajamo optimisti! Vemo, da je Gospod 
večji od vsega, zato ga iz srca prosimo, da obvaruje Afriko, ki že tako živi v zelo težkih 
razmerah, hkrati pa prosimo tudi za vas v Evropi in v ostalih prizadetih državah ...« 

Pri vseh mašah bo blagoslov vozil. MIVA Slovenija se vam v imenu vseh 
misijonarjev zahvaljuje za vašo dosedanjo naklonjenost in dobroto. Tudi letos naj 
bo ob blagoslovu vaših vozil vaše srce odprto. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. julij 

16. nedelja med letom 
Arsenij Veliki, puščavnik 

  800   † Stanislav Gorenjak (obl.) 
  930   † Bogomir Kunc 
1800  † Srečko Bobnič  
1100  Trem.: †† Fanika (obl.) in Stanko Sinkovič 

PONEDELJEK, 20. julij 
Apolinarij, škof, mučenec 

   800  po namenu 
1800   †† Štefan Tržan in sorodniki 

TOREK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, red., duh. 

   800  po namenu 
1800  †† Franc (obl.) in Nada Logar 

SREDA, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

   800  po namenu 
1800   † Ivan Seme (30. dan) 

ČETRTEK, 23. julij 
Bragita Švedska, r., sozav. Evrope 

   800  †† Janko Babič in iz družine Vodopivec 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 24. julij 
Krištof, mučenec 

   800   po namenu 
1800    za svetost duhovnikov 

SOBOTA, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

   800   po namenu 
1800   po namenu 

NEDELJA, 26. julij 

17. nedelja med letom 

Joahim in Ana, starši D. M.  

  800   †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
  930   †† Ana in Franc Poznič 
1800  † za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Marta Vrečar 
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