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NEDELJA 11. MED LETOM                              

17.06.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Andreja Križan in Kremšove, obl.  

ob 10h   za +Martina in Marijo Novak, obl.  

Ponedeljek Gregor                  

18.06.                 ob 19h   za +Ivana in Ivano Podvršnik, obl.                      

Torek Nazarij                   

19.06.          ob 7h     za +Julijano Puklek, obl.  

Sreda Adalbert                                

20.06.                                                    ob 7h     za +Franca in Jožefo Pohole, obl.                        

Četrtek Alojzij Gonzaga                                  

21.06.           ob 19h    na Pernovem   za +Viktorja Ledinek, obl.  

Petek Janez Fisher in Tomaž More               

22.06. ob 19h   za +Jožeta Podpečan, 30. dan     

Sobota Jožef Cafasso                                 

23.06.          ob 7h     za +Alojza in Jožefo Podlesnik  

NEDELJA ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA – kres       

24.06.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik  

                                             ter Alojzijo Krajnc  

ob 10h   za +Alojza Pogladič in starše Florjanc  

                                   



                                                                

                 OB 11. NEDELJI MED LETOM   
 

                                                                                                                                     

 

                                                                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 4,26–34 

SEME, KI RASTE V NJEGOVI MOČI 

 

Jezusova prilika o Božjem kraljestvu kot o semenu, ki raste, razodeva nezadržno moč dobrega. S  tako močjo 

deluje Bog. Z energijo rastočega semena se širi »kraljestvo« dobrega, kraljestvo resnice in miru, Božje 

kraljestvo.  

Človek našega časa komajda še verjame v dobro. Dosegel je vrhunske rezultate v znanosti in tehniki. Osvaja 

vesolje, prodira v mikrosvetove materije in živih bitij. A njegova bitka za dobro, pristno in plemenito doživlja 

težke poraze. Razčlovečeni odnosi v družini, vseobsegajoči stres, moralna zbeganost, spletke in podkupnine, 

sumničevanja in umazana igra interesov so očitni bolezenski znaki civilizacije, v kateri mu je dano živeti. 

Božja beseda razsvetljuje in usmerja v pozitivno tudi v najbolj kritičnih in na videz brezizhodnih obdobjih 

zgodovine. Jezusova prilika o rastočem semenu je izziv človekovi izgubljeni veri in človekovemu upanju, ki je 

danes močno načeto. 

Seme, ki klije in raste, pa naj človek bedi ali spi, predstavlja trdnost vsega dobrega, ki se že s tem, da je dobro, 

postavlja na stran Boga. Neznatna in majhna semena dobrega, ki vzklijejo v človekovem srcu in se razrastejo v 

dobra dela, so osnovna konstrukcija Jezusovega Božjega kraljestva. V njegovem imenu se po vseh celicah 

sveta gradi zavezništvo pozitivnih, konstruktivnih in dobronamernih misli, namenov in dejanj, ki približujejo 

Boga kot izvir dobrega človeku in celotnemu človeštvu.  To je tisto malo gorčično zrno, ki je najmanjše od 

vseh semen na svetu, ko pa raste, postane večje od vseh dreves (prim. Mr 4). 

Ko bi le znali začutiti rast Božjega kraljestva v nas samih in okoli nas! Ko je vsejano v srce človeka, raste samo 

od sebe. To je tako čudovita stvar, kot je čudovita rast drevesa ali rože, in tako skrivnostna, kot je skrivnostno 

zorenje otroka, ki z leti postaja odrasel. Rast Božjega kraljestvo ni odvisna od človekovih zmožnosti in moči. 

Presega človeka, saj je njegova gonilna sila v Bogu samem, ki vsemu dobremu, lepemu in plemenitemu daje 

rast. 
Po: Z. Štrubelj, Katoliški glas, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

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.« 

 
 (Mr 4,30–32) 

 



 

 

 

 

 

 

 

* Gregor Kunej, župnik v Črnomlju, piše: 

 

Dragi prijatelji! 

 

Vedno znova se nam dogaja, da nam prav velike nesreče dokazujejo,  

da je človek resnično Božja stvaritev in podoba dobrega ter ljubečega Boga,  

ki se sklanja k človeku, ki je slaboten, nemočen, prestrašen in na robu obupa.  

 

Hvala vsem, ki nudite Črnomlju raznovrstne oblike  pomoči. Ne samo denarne.  

Tudi z ekipami ljudi, ki prihajajo na pomoč pri prekrivanju streh, v materialih, šolskih 

potrebščinah… Mnogi tudi z opeko.  

Spoštovani duhovniki, zahvalite se svojim gasilcem (verjetno ni gasilskega društva      

v Sloveniji, ki v teh dneh ne bi bil v Črnomlju in okolici). 

Za pomoč družinam, prizadetim v neurju s točo, se je zbralo  

(Slovenska, Škofijska in župnijska Karitas skupaj) že 60.000 evrov.  

Hvala vsem, ki darujete.  

Pomoč zbiramo na TRR Župnijske Karitas Črnomelj SI56 0243 4009 1949061. 

 

 

* Minorit p. Vladimir Rufin, ki je bil ceremonier pri novi maši Danija Golavška, 

bo prejel mašniško posvečenje v ponedeljek, 25. junija, ob 10. uri v mariborski stolnici. 

Novo mašo bo imel v nedeljo, 15. julija, ob 10. uri v župniji sv. Jurija na Ptuju.   

 

 

* V ponedeljek, 25. junija, vabijo na Slomškov pohod ob dnevu državnosti. 

Začetek poti: Ponikva – pri Slomškovi domačiji ob 7.00. 

Sklepna slovesnost: Žička kartuzija ob 13.00 (vodi škof Stanislav Lipovšek).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


