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12. julij 2020 – 26 –
15. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,1-23)
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velíke množice,
tako da je stopil v čoln in sédel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je
veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena
padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla,
kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je
sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo
med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro
zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo šestdesetérnega in spet drugo
tridesetérnega. Kdor ima ušesa, naj posluša!«
Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« Odgovóril je in
jim dejal: »Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano.
Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še
tisto, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne
slišijo in ne razumejo. V njih se spolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: ›Poslušali
boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli.‹
Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da
ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili
in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker
slišijo! Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti,
kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.
Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in
je ne razume, pride zlodej in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je
tisti, ki je vsejan ob poti. Na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo
takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane
zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki
posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in
postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi
doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stotérnega, drugi šestdesetérnega in spet
drugi tridesetérnega.«
Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj, 15. julij
Sv. Bonaventura (ok. 1218–1274) se je rodil v kraju Bagnoregio blizu Viterba.
Študiral je v Parizu, postal profesor in nato generalni minister reda manjših bratov.
Postal je škof in kardinal. Napisal je številna filozofska, teološka in mistična dela.
Umrl je na lyonskem cerkvenem zboru 1274.

"Kristus je pot in vrata. Kristus je lestev in vozilo, kakor pokrov sprave, ki je bil nad
Božjo skrinjo, in skrivnost od vekov skrita. Kdor se ozre na Kristusa, ki je naša
sprava, z vso pozornostjo in premišljuje, kako je visel na križu, z
vero, upanjem in ljubeznijo, s pobožnostjo, občudovanjem in
veseljem, s spoštovanjem, hvalo in radostjo, z njim obhaja pasho,
to je mimohod; s palico križa prebrodi Rdeče morje in iz Egipta
pride v puščavo. Tam uživa skrivnostno mano in s Kristusom
počiva v grobu kot na zunaj mrtev. Vendar čuti, kolikor je mogoče
v tem življenju, tudi to, kar je bilo na križu rečeno razbojniku, ki se
je obrnil h Kristusu: Danes boš z menoj v raju.
Če hoče človek, da bo ta prehod popoln, mora opustiti vsako
razumsko razglabljanje ter se z vsem čustvovanjem okleniti Boga in ga v Bogu
preoblikovati. To pa je skrivnostno in izredno dejanje, ki ga nihče ne pozna razen
tistega, ki ga prejme; prejme ga pa le, kdor to želi, želi pa le, kogar do dna razvname
ogenj Svetega Duha, ki ga je Kristus poslal na svet. Zato pravi apostol, da to skrivno
modrost razodeva Sveti Duh"
(Iz spisa sv. Bonaventure, škofa, Pot duha k Bogu).

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 12. julij
15. nedelja med letom
Mohor in Fortunat, mučenca

800 za dobre ljudi
930 †† Mihael (obl.) in sorodniki ter za zdravje
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Milan Šubaraš

PONEDELJEK, 13. julij
Henrik (Hinko) II., cesar

800 † Anči Kamšak
1800 v zahvalo

TOREK, 14. julij
Frančišek Solan, redovnik

800 po namenu
1800 † Ivan Seme

SREDA, 15. julij
Bonaventura, škof, c. uč.

800 † Josip Marodi
1800 po namenu

ČETRTEK, 16. julij
Karelska Mati Božja (Karmen)
PETEK, 17. julij
Aleš spokornik
SOBOTA, 18. julij
Elija iz Koštabone, diakon, m.
NEDELJA, 19. julij
16. nedelja med letom
Arsenij Veliki, puščavnik

800 po namenu
1800 po namenu
800 † Marjan Jazbec (obl.)
1800 po namenu
800 † Frančiška Verdev
1800 †† Franc in Fanika Godec
800 † Stanislav Gorenjak (obl.)
930 † Bogomir Kunc
1800 † Srečko Bobnič
1100 Trem.: †† Fanika (obl.) in Stanko Sinkovič
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