
 
 
 
 

                   

                

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                       

                                                                      16. julij 2017  

  

 

 

NEDELJA 15. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA GORI                  

16.07.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem   za +Viktorijo in Viktorja Ledinek, obl. 

ob 11h   na Gori  - procesija in maša  

                               za +Geliko in Ivana Videnšek  

Ponedeljek Aleš                           

17.07.                 ob 19h   za +Jožefo in Franca Šuperger, obl.  

Torek Elij                                                                

18.07.          ob 7h     za +Antonijo Ozvaldič                  

Sreda Makrina                          

19.07.                                                    ob 7h     za +Faniko Kušar                   

Četrtek Apolinarij                                  

20.07.           ob 8h    na Pernovem  za +Nado Klanjšek, obl.      

Petek Lovrenc                                                                                    

21.07. ob 19h   za +Jakoba Tacer in r. Glebovškove          

Sobota Marija Magdalena                                   

22.07.          ob 7h     za +Pepija Grebovšek in njegove starše, obl.  

NEDELJA 16. MED LETOM – LEPA NEDELJA V GALICIJI               

23.07 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 10h      procesija in maša  

                 za +Jakoba Ograjšek in Šteknečanove starše 

                 za +Jakoba Doler  

                      



                            

                 15. NEDELJA MED LETOM   

                                                                                     

 

                                                                  

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 13,1–23 

STO ALI TRIDESET 

 

Poznal sem župnika, ki je bil v svojem poklicu izredno zagnan in do vernikov zelo zahteven. Pred vsakim 

krstom je imel za starše in botre posebna predavanja o dolžnostih, ki jih s krstom prevzemajo. Priprave na prvo 

obhajilo so bile vestne in dolgotrajne. Še strožji je bil, ko je šlo za zakrament sv. birme. Novoporočenci so 

morali prinesti potrdilo o opravljenem predzakonskem tečaju, potem pa še poslušati dolge župnikove razlage o 

svetosti krščanskega zakona. Tisti, ki so hodili k njemu k spovedi, so vedeli povedati, da je mnogo spraševal, 

nalagal težke pokore, v neredkih primerih pa odvezo odložil ali celo odrekel. V cerkvenih oznanilih je pogosto 

naglašal, da ne delajo prav tisti, ki hodijo k maši drugam. Vsi bi morali vsako nedeljo v domačo cerkev. Nekoč 

je javno grajal tiste, ki prihajajo samo za velike praznike, rekoč, da jih tudi takrat ni treba, saj so redni 

obiskovalcem v pohujšanje, v cerkvi povečujejo gnečo, njihova vernost pa je skrajno vprašljiva. Zelo težko je 

privolil na cerkveni pogreb nesprevidenih in samo matično poročenih … Če ga je kdo opomnil, da je prestrog, 

je dejal: »Še premalo zahtevam, če pomislim, da gre za neumrljive duše, ki jih bo Bog od mene terjal …« 

Sosednji župnik pa je bil živo nasprotje. Od sebe in od vernikov je malo zahteval. Srečen je bil, če je opazil le 

kanček dobre volje. Za vse, kar je bilo slabo, je bil skoraj slep, iskreno pa se je veselil vsega lepega in 

spodbudnega, tudi če je bilo tega malo. Mnogi so to njegovo dobroto izkoriščali. Župnik je to vedel, a je v svoji 

dobrodušnosti znal reči: »Vem, da me bo Bog na onem svetu klical na odgovornost. Če bom že obsojen, naj 

bom rajši zaradi prevelike dobrote kot zaradi prevelike strogosti.« 

Kateremu od obeh daje prav današnji evangelij? Obema, a nobenemu v celoti. Prvemu daje prav, ker je težil za 

stoternim sadom, drugemu, ker je bil vesel trideseternega (in še skromnejšega). Prvemu ne daje prav, ker ni 

razumel, da Bog dopušča možnost samo trideseternega sadu, drugemu, ker je spregledal sejalčevo željo po 

stoternem.  
                                                                                                                                                                                                       Po: Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

In povedal jim je mnogo  
v prilikah, govoreč:  

»Glejte, sejavec je šel sejat.  
In ko je sejal, je nekaj semena  

padlo na pot in priletele  
so ptice ter ga pozobale. 

Drugo je padlo na  
kamnito zemljo, kjer ni imelo  
veliko prsti; hitro je pognalo,  
ker ni imelo globoke zemlje;  

ko pa je sonce vzšlo,  
je uvenelo, in ker ni imelo  

korenin, je usahnilo.  
Drugo je padlo med trnje;  

in trnje je zraslo in ga zadušilo. 
Drugo pa je padlo na  

dobro zemljo in je dajalo sad: 
nekatero stoternega,  

nekatero šestdeseternega in  
nekatero trideseternega.  

 
(Mt 13,3–8) 



 

VSAK DUHOVNIK JE PODOBA SEJALCA 

 

Današnji evangelijski odlomek govori o sejalcu, o njegovi podobi, o njegovem načinu sejanja semena, ki naj 

obrodi sadove. V središču evangeljske prilike je Jezus kot sejalec, ki je zgled vsakemu duhovniku. S priliko 

Kristus pokaže na svoje poslanstvo, ki ni po naših merilih. Jezus ni prišel končat nekega dela, temveč ga je 

začel. Njegov čas ni čas žetve, temveč je čas sejanja semena v dobro in manj dobro zemljo. Tudi 

duhovnikovo delo je v prvi vrsti setev semena v različno zemljo. Jezus poudari, da mora biti duhovnik 

realist, ko seje seme Božje in svoje človeške besede, da naj ne gleda le na zunanje uspehe in naj ne pričakuje 

takoj sadov. Uspeh ni vedno nagrada za težave, skrbi in napore, ki nam jih prinaša delo in poklic. Za Jezusa 

ne velja obtožba: toliko sem se trudil, pa tako malo uspeha. Na neki način je žetev že v sejanju semena. 

Jezus poudari, da mora biti sejalec velikodušen, naj ne gleda preveč na to, kam pade seme, ali pade v dobro 

zemljo, med trnje, na skalo ali na pot. Pomembno pri sejalcu je, da ni preračunljiv, nezaupljiv in škrt v 

sejanju semena. Navsezadnje ne sme pozabiti, da se zemlja prilagaja semenu in ne obratno, da lahko seme 

zemljo spremeni in jo naredi rodovitno. Tako je tudi z Božjo in človeško besedo, ki jo oznanja in seje 

duhovnik. Lahko spremeni trdoto človeškega srca v čuteče, odprto in pobožno srce. 

Ker pa je tudi nam vsem bila podeljena milost, da lahko s svojim življenjem pričujemo evangelij, kot 

kristjani pričamo za Jezusa in širimo njegovo občestvo, smo dolžni, da tako kot duhovnik opravljamo svoje 

poslanstvo sejalca. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Po: M. Pirihu 

 

*************************************************************** 
 

* Lepi nedelji bosta še:  

danes teden v Galiciji in na Pernovem 6. avgusta.  

 K maši na Jakobovo nedeljo v Galiciji še posebej lepo vabljeni jubilanti, ki letos praznujejo 

okroglo obletnico svojega življenja. Skupaj z njimi ste vsi vabljeni, da se malo okrepčate pod 

kozolcem.  

 

*************************************************************** 

  

 OB LEPI NEDELJI NA GORI ČASTIMO ZAVETNICO TE CERKVE, 

                                      SVETO KUNIGUNDO, 

                  IN NJENEGA MOŽA, SVETEGA HENRIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HENRIK (Areh), cesar rimsko-nemškega cesarstva, umrl leta 1024, goduje 13. julija. 

KUNIGUNDA, cesarica, njegova žena, umrla leta 1033, goduje 3. marca.  

 


