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11. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,26-34)  
Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor 
s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi, 
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe 
poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad 
dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« In govóril je: 
»Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga 
predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje 
v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste 
in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba 
gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je govóril besedo, kakor so jo 
pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril; a svojim učencem je posebej vse 
razlagal. 

 
Podoba semena je Jezusu še posebej pri srcu, ker dobro izrazi skrivnost Božjega 
kraljestva, saj seme v današnjih prilikah prestavlja 'rast' in 'nasprotje'. 'Rast', ki se 
zgodi zaradi dinamizma zapisanega v seme samo in 'nasprotje', ki je med 
majhnostjo semena ter velikostjo tega, kar iz njega nastane. Sporočilo je jasno: Božje 
kraljestvo, četudi zahteva naše sodelovanje, je predvsem Gospodov dar, milost, ki je 
pred človekom in njegovimi deli. Naša majna moč, na videz nemočna pred problemi 
sveta, se ne boji ovir, če je potopljena v Božjo moč, saj je Gospodova zmaga 
zagotovljena. Čudež Božje ljubezni povzroči, da vzklije in raste vsako seme dobrote 
posejano po vsej zemlji. Zaradi izkušnje tega čudeža ljubezni ostajamo kljub 
težavam in zlu, s katerim se srečujemo, optimisti. Seme vzklije in raste, saj mu daje 
rast Božja ljubezen. Naj Devica Marija, ki je sprejela, kot dobra zemlja seme 
božanske Besede, poživi v nas to vero in to upanje.« 

Benedikt XVI. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, ju. Junija ob 19. uri. 
Vsi člani lepo vabljeni! 

Škofijsko Karitas Celje sporoča staršem šoloobveznih otrok, da lahko dobite 
šolske potrebščine. Čim prej se obrnite na ga. Zinko Jazbec, tel.: 031 800 151.  

Božje kraljestvo je utemeljeno na ljubezni 

Jezus hoče dati razumeti, da je nad politično oblastjo še ena druga veliko večja in se je ne 

doseže s človeškimi sredstvi. On je prišel na zemljo, da bi izvajal to oblast, ki je ljubezen in bi 

pričeval za resnico. Gre za božansko resnico, ki je dejansko osrednje sporočilo evangelija: 

»Bog je ljubezen« (1Jn 4,8) in hoče vzpostaviti na svetu svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti 

in miru. Jezus je kralj tega kraljestva, ki se razteza vse do konca časov. Zgodovina nas uči, 

da so kraljestva, utemeljena na moči orožja in goljufije, krhka in prej ali slej razpadejo. Toda 

Božje kraljestvo pa je utemeljeno na ljubezni ter se zakorenini v srce. Božje kraljestvo se 

zakorenini v srce in tistemu, ki ga sprejme, podeli mir, svobodo in polnost življenja. Vsi mi 

hočemo mir, vsi mi hočemo svobodo, vsi mi hočemo polnost. Kako se to stori? Pusti, da se 

Božja ljubezen, Božje kraljestvo, Jezusova ljubezen ukorenini v tvojem srcu in imel boš mir, 

imel boš svobodo in imel boš polnost. 

papež Frančišek 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. junij 

11. nedelja med letom 

Anton Padovanski, red. 

  800  †† Marija in Anton Podrgajs 

  930  † Majda Kink 
1100  Po namenu 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Franc Karo (30. dan) 

PONEDELJEK, 14. junij 
Valerij in Rufin, mučenca 

  800  †† Franc Smole in sorodniki 
1800 †† Marija Ojsteršek in družina Štarkel 

TOREK, 15. junij 
Vid, mučenec 

  800  †† starši Medved in Sušen 
1800  Za zdravje 

SREDA, 16. junij 
Beno, škof 

  800  Mariji v zahvalo 
1800  V zahvalo in priprošnjo 

ČETRTEK, 17. junij 
Rajner, samotar  

  800  Po namenu  
1800  † Anica Gnus 

PETEK, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo, š.         

  800  Po namenu darovalca 
1800 †† Terezija in Štefan Luževič 

SOBOTA, 19. junij 
Nazarij, prvi koprski škof  

  800  Po namenu 
1800 † Zvonko Perlič, obl. 

NEDELJA, 20. junij 

12. nedelja med letom 

Adalbert, škof 

  800  †† Ivan Pirnat in Jože Knez 

  930  †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  †† Danica in Karel Verbič (obl.) ter Andža 
1800  †† Rafael in starši Trobiš 
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