
15. in 16. MED LETOM          12. In 19. JULIJ 2020          Leto XX, štev. 29/30     

EVANGELIJ: Sejalec je šel sejat Mt 13,1 9 
1 Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel 
kraj jezera. 2 Pri njem so se zbrale 
velike množice, tako da je stopil v čoln 
in sédel, vsa množica pa je stala na 
obrežju. 3 Takrat jim je veliko povedal 
v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. 
4 Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob 
pot. Priletele so ptice in ga pozobale. 5 
Drugo seme je padlo na kamnita tla, 
kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je 
pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. 6 
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in 
ker ni imelo korenine, se je posušilo. 7 

Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. 8 Druga 
semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stotérnega, drugo 
šestdesetérnega in spet drugo tridesetérnega. 9 Kdor ima ušesa, naj posluša!« 
 
KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE 

Božja beseda je beseda življenja, norma, pravilo ali vodilo življenja. Prerok Izaija v 
današnjem prvem berilu zatrjuje, da je Božja beseda kakor dež, ki pade na zemljo in jo 
naredi rodovitno. Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših srcih ne povzroči 
nobene spremembe? 

Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati zase, kajti vsak sebe najbolje pozna. 
Mnogokrat Božja beseda do našega srca sploh ne seže. Srca so kot zaprte in 
zapečatene posode. V njih je vse polno drugih misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako da 
za Božjo besedo ni prostora.  

Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje, zakaj se tako malo 
spremenimo, možni dogovori, ki jih je dal Jezus, ko je apostolom posebej razlagal svojo 
priliko o sejalcu. Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne razumemo, pa pride hudi duh in 
ugrabi, kar je posejano v srce, ker se boji, da bi se človek v veri poučil in utrdil. To so 
semena, razlaga Jezus, ki so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je padlo na 
kamnito zemljo: to so ljudje, ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V 
cerkvi so taki ljudje zmožni globokih in silnih čustev, komaj prestopijo prag cerkve, pa 
znajo pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi »vročina« življenja, seme Božje besede 
usahne, ker nima korenin. Tretje vrste poslušalci Božjo besedo z veseljem poslušajo, pa 
jim vsakdanje skrbi njeno seme zadušijo. Skrbi moramo vključiti v molitev, saj je 
predmet vere vse, kar čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in kar nas napolnjuje z 
veseljem. Jezus pravi: Storiti moramo vse, kar je v naši moči, pri tem pa ne pozabiti, da 



nad nami bdi ljubeči Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h kateremu bi se zatekali samo v 
nevarnosti ali nesreči. Bog je Gospodar sveta, mi pa smo upravitelji njegovih dobrin. 
Posvetovati se moramo z njim kako naj z njimi upravljamo.  

Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo 
tudi »umevajo«, po njej živijo. To so ljudje hvaležnega srca. 

Bodimo prepričani: seme je dobro in Bog je pripravljen dati tudi vse drugo, da bi to 
seme lahko vzklilo, raslo in dozorelo. Vprašanje je le, kakšna zemlja je naše srce.  

              Po: S. Čuk, Misli srca 
 
SREČANJ ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV (16.7.): V četrtek po sveti maši vabljeni 
člani ŽPS in ključarji na srečanje v veroučne prostore pri župnišču, da se 
pogovorimo kako bomo letos pripravili romarske shode. 
 

NAŠI RAJNI: Umrl je Martin Planinšek iz Stranja. Pogrebna sveta maša v avli 
vežive in pogreb bo predvidoma v sredo, 15.7. ob 17. uri. Spomnimo se rajnega v 
molitvi. 
 

ŠMARJETNA NEDELJA (19.7): V nedeljo, 19. julija, bomo ob 10. uri obhajali 
Šmarjetno nedeljo na Sladki Gori. Ob 10. uri bo Telovska procesija in po njej 
slovesna sveta maša, slovesnost bo vodil g. Robert Senčar, župnik v Rušah. 
 
KRIŠTOFOVA NEDELJA (26.7.) 
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. S pojavom pandemije covida-19, zaprtjem javnega življenja ter 
posledično nezmožnostjo ljudi, da bi si zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je 
njihovo že tako uborno stanje še poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del 
bremena ponovno padel na ramena naših misijonarjev. Vozila, kupljena preko 
darov akcije MIVA, pa so jim pri njihovem delu za uboge v neizmerno pomoč. Z 
njimi namreč lahko naredijo veliko dobrega. 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. Misijonska vozniška akcija 
MIVA Slovenija deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica 
svetovne akcije MIVA. Večji del zbranih sredstev namenijo za potrebe slovenskih 
misijonarjev, vsako leto pa poskrbijo tudi za vozilo za potrebe neslovenskega 
misijonarja. Neizmerna hvaležnost naših misijonarjev, ki z vozili, katerih nakup 
omogočijo dobrotniki s svojo darežljivostjo, zmorejo bolje in laže vršiti svoje 
poslanstvo v oddaljenih krajih, v nemogočih razmerah, v pomoči bolnikom, 
šolarjem, učiteljem, lačnim. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času od ponedeljka 17. avgusta do četrtka 
20. avgusta. Zaradi okoliščin bo število udeležencev omejeno na 50 otrok. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE 
Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se vidi bolj 
malo, stroški pa niso tako mali. Zato vas res lepo prosim za pomoč, pri zbiranju 
finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 
0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. Preteklo nedeljo ste 
za obnovo darovali 1.348,30€. Bog vam povrni 

http://www.missio.si/


ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu juliju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz  Dvora. 
 

15. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
13.7.2020 

sv. Henrik II. 
cesar 

8.00 v dober namen 
 

Torek 
14.7.2020 

sv. Frančišek 
Solon, red. 

8.00 za † Marijo Ipšek  

Sreda 
15.7.2020 

sv. Bonaventura 
škof 

8.00 za † Antona Ribiča   
za † Milico Plevnik 

Četrtek 
16.7.2020 

Karmelska Mati 
Božja 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Branka Šketa (obl), Ano in 
Stanka Šketa 
za † Minko Cverlin in sorodnike  

Petek 
17.7.2020 

sv. Aleš 
spokornik 

19.00 za † Cilko Vrečko 
za † Gorazda Lipnika 

Sobota 
18.7.2020 

sv. Eli iz 
Koštabone 

diakon 

19.00 za † Milana (obl), Pepco in Cilko 
Derč  
za † Albina in Marijo Filipič 
za † Ivana Jecel 

Nedelja 
19.7.2020 

16. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Arsenij Veliki 
mučenec 

7.00 
 

9.00 
 
 
 

 
10.15 

 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Silvota Hostnika (obl)  
za † Bernardo Nunčič, Rudolfa in 
Ano (obl) 
za † Olgo (obl) in Janka Rihtarja 
za † Marijo Podgoršek 
za † Marijo Boršič (obl), Ivana 
Boršiča, stare starše Zajko in Boršič, 
Lidijo in Marjana Grčarja, Silvota 
Zupančiča, Elo Otorepec 
za † Hedviko Lorger  
za † Romana Cerovška 
za † Jurija in Silvo Skale 

 
16. MED LETOM - EVANGELIJ: Pustite oboje skupaj rasti do žetve Mt 13,24 30 

 Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je: »Nebeško kraljestvo je 
podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. 25 Medtem ko so ljudje 
spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. 26 Ko je setev 
zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. 27 Prišli so gospodarjevi služabniki 
in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej 
ljuljka?‹ 28 Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš 
torej, da gremo in jo poberemo?‹ 29 ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med 
pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. 30 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.‹ « 



15. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
20.7.2020 

sv. Marjeta 
Antiohijska 

mučenka 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc   

Torek 
21.7.2020 

sv. Danijel 
prerok 

8.00 za † Jožeta in Elizabeto Kolar (obl) 

Sreda 
22.7.2020 

sv. Marija 
Magdalena 
spokornica 

8.00 za † Marijo Colnarič Lorber   
za † Dušana Javoriča 

Četrtek 
23.7.2020 

sv. Brigita 
Švedska 

redovnica 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Franca (obl) in rodbino Orač, 
Antonijo Otorepec, Avgusta Došlerja, 
Rudolfa Zidarja 
za † Marjana Fira  

Petek 
24.7.2020 

sv. Krištof 
mučenec 

19.00 za † Dorotejo Pintar, 8. dan 
za † Petra in starše Blaževič 
za † Terezijo Brili 

Sobota 
25.7.2020 

sv. Jakob 
Starejši 
apostol 

19.00 za † Jakoba, brate, starše in 
sorodnike Šramel 
za † Anico Pezdevšek 
za † Alojzijo in Karla Novaka, Karla 
Pogelška 
za † Vincenca in Karolino Cvetko    

Nedelja 
26.7.2020 

16. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Joahim in 

Ana 
Marijini starši 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

 
10.15 

 
 

za žive in za † župljane, za dobrotnike 
cerkve 
za † Martina Planinška, 8. dan 
za † Ano in Karla Krajnca (obl), Jožeta 
in Zofko Ferleš, Vinkota Krajnca 
za † Ano in Florjana Černoša, brate in 
sestre Zidar in Černoša 
za † Ano Kos 
za † Ano Pezdevšek in Martina 
Pezdevška 
za † Ano Anderluh 
za † Marijo (obl) in Frančišeka Goleža, 
starše in stare starše, sorodnike 
za † Antona in Ano Stoklas, brate in 
starše Bač, Marijo Majcen za zdravje, 
v zahvalo 
za † Cilko Šket (obl) iz Brecljevega, 
Antona in Jožeta Pajka  
za † Ano Kamplet 

www.zupnija.smarje.com; Izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah 

http://www.zupnija.smarje.com/

