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NEDELJA 11. MED LETOM – SLOVESNOST SVETE BIRME                   

13.06.  
 

                              

9.00    za +Alojza in Terezijo Ježovnik ter Alojzijo Krajnc 

11.00  za +Franca in starše Jelen  
             

Ponedeljek Valerij                     

14.06.                 19.00   za +Borisa Golavšek                           

Torek Vid                            

15.06.        19.00   za +Majdo Krašovic                                  

Sreda Beno                                                

16.06.                                                    19.00   za +Alojza Golčer, 30.dan                                                              

Četrtek Rajner                               

17.06.         19.00   za +Danico Grobelnik                                                                                                               

Petek Gregor Barbarigo  

18.06.  19.00   za +Franca in Jožefo Pohole, obl.             

Sobota Nazarij                                 

19.06.          8.00     za družino Hriberšek in Bernardo Cokan                                                      

NEDELJA 12. MED LETOM          

20.06.  
 

                       

8.00    za rajne starše Videnšek in Volf  

10.00  za +Julijano Puklek, obl.         
             

 

 
 



 

11. NEDELJA MED LETOM                 
 
  

EEvvaannggeelliijj  
 

GORČIČNO ZRNO ZRASTE V VELIKO DREVO 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 

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. 
 

 
 

 

Mr 4,26–34 

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA 

 

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno evangeljsko dobroto. Nekoč je 

pripovedoval, kako na začetku svoje papeške službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj 

pri kraju s svojimi močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako 

važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe še ni bilo, pa bo tudi sedaj. 

Naredi, kar moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je bilo v 

njegovi moči, in trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno. 

Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, pogosto ne morejo spati od skrbi. Če so za 

njihovo vzgojo storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če so svoja vzgojna prizadevanja pošteno 

podprli z zgledom doslednega krščanskega življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo. 

Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo verovati, da Bog deluje v 

svetu tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak tiho in preprosto. 

O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja evangeljska prilika o setvi, ki raste, 

ko gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, 

pravi Jezus, »seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega kraljestva, 

katerega seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici Svetega pisma. S temi podobami 

hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste Božje kraljestvo. Naša naloga je 

pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, potem pa z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje 

navdihe in zaupati, da bo Bog naše napore vedno blagoslavljal. 
                                                                                                                                                                                    Po: S. Čuk, Misli srca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

MOLITEV BIRMANCEV  

 
Svojo luč si prižgal v nas, 

svojega Svetega Duha si nam podaril.  

Sveti Duh, Tolažnik,  

dopolni v nas delo,  

ki ga je začel Jezus.  

 

Pospeši čas,  

ko bomo vsi zaživeli 

globoko notranje življenje. 

Naj se zgodi tvoja volja povsod,  

kjer ljudje drug za drugega živijo.  

 
                                                     (Sveti Janez XIII.) 

 

 

 

 

 

 


