
 

 
 

Še drugo priliko  

jim je povedal; rekel je:  

»Nebeško kraljestvo  

je podobno gorčičnemu zrnu, 

 ki ga je nekdo vzel  

in vsejal na svoji njivi.  

To je res najmanjše  

od vseh semen;  

ko pa zraste,  

je večje kakor zelišča  

in postane drevo,  

tako da priletijo ptice neba in  

gnezdijo na njegovih vejah.« 
 

(Mt 13,31–33) 
 

 

MALO VEČ POTRPLJENJA 
 

Bog ve vse o nas, pozna nas do zadnjega vlaken-
ca. Ve, da smo narejeni iz mehkega lesa, ki se hitro 
zlomi, iz snovi, ki se brž razbije, zato z nami zelo 
potrpi. Trmasto nas ima za dobre in pričakuje, da bi 
dobri tudi resnično postali. K temu nas opominja 
tudi današnji evangelij. Za naše vsakdanje življenje 
nam daje dragocen nauk: »Za Božjo voljo, ne bodi-
te nepotrpežljivi! Ne pričakujte, da bi bili vaši otroci 
bitja iz čistega zlata! Poglejte sami sebe, kakšni 
ste. Kako naj bodo potem ljudje okoli vas popolni? 
Povsod se lahko pojavi pleve, ljuljka.« 
Radi pravijo, da je na svetu veliko slabega. Istoča-
sno pa pozabljamo, da je veliko slabega v sleher-
nem od nas. Pa je vsak človek svet v malem. Naša 
dolžnost je, d a v nas samih gradimo boljši svet, da 
izkoreninjamo plevel iz njiv svojih src. »Vsak naj 
pred svojim pragom pometa,« nam veleva sloven-
ska ljudska modrost. To znamo uporabiti, kadar 
mislimo na druge. Če nam ljudje kdaj (tudi upravi-

čeno) očitajo: tak si in tak, se branimo, naj raje sami sebe pogledajo! 
Nekoč sem v nekem humorističnem časopisu videli tole šalo: narisani sta bili dve ča-
rovnici, ki sta leteli vsaka na svoji metli in se pogovarjali o svojih »vozilih«. Hvalili sta 
vsaka svojo metlo. Ena od njiju je rekla, da ima njena metla to odliko, da pometa tudi 
pred njenim pragom. To je namen metle. 
To je tudi namen poslušanja Božje besede: ko slišimo, kaj nam pravi Jezus, naj bi znali 
pomesti pred pragom svoje duše, svojega življenja. Potrpežljivo moramo delati za to, 
da se poboljšamo, vztrajno se moramo truditi, da postane Jezusov nauk naše življenj-
sko vodilo. Ko bomo videli, kako težavno je to delo pri nas, ne bomo nestrpni do drugih, 
ampak bomo podobni nebeškemu Očetu tudi v potrpežljivosti. Dokler se ura življenja 
ne izteče, so vsakemu človeku na stežaj odprta vrata Božjega usmiljenja. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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Svete maše: 

16. NEDELJA 

MED LETOM 

                     19.7. 
Sv.Arsenij Veliki, puš. 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 
S.Marjeta 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Nevenka Smrdel, Trnje 39, obletna 

 +Boža Grlj, Klenik 84, dar. Marja 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
17,30 V čast sv. Marjeti za vse romarje 

Ponedeljek      20.7. 
Sv.Marjeta Antiohijska 

Palčje 20h +Hermina in Stanislav Tomšič, Palčje 13, obletna 

Torek              21.7. 
Sv.Lovrenc iz Brindis. 

Trnje 20h +Stanislav Smrdelj, Trnje 80, osmina 

Sreda             22.7. 
Sv. Marija Magdalena 

Zagorje 
20h +Franc, Marija in vsi +i Kruh, Zagorje 57, obletna 

 +Rafo Štavar, Zagorje 103 

Četrtek           23.7. 
Sv. Brigita Švedska 

Juršče 

Zagorje 
19h +Antonija Šajn, Juršče 51, obletna 

20h Molitvena ura za duhovne poklice 

Petek             24.7. 
Sv. Krištof, mučenec 

Zagorje 
20h +Tone Čeligoj, Parje 16, obletna 

 +Anton Volk, Knežak, obletna 

Sobota            25.7. 
Sv.Jakob Starejši, ap. 

Zagorje 20h +Martin Vidmar, Parje 2/a, osmina 

17. NEDELJA 

MED LETOM 

                     26.7. 
Sv. Ana in Joahim 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Ana Blažek, Trnje 31 

 +Franc Rebec, Trnje 13, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
 
- SHOD pri SV. MARJETI pri Palčju je danes popoldne ob 17,30. Upamo, da bo 
primerno vreme, da se ga bomo lahko udeležili. V primeru dežja, bo bogoslužje v 
cerkvi sv. Miklavža v Palčju. 
- PRAZNIČNI GODOVI: V tem tednu so kar trije praznični godovi: v sredo, 22.7 
goduje sv.Marija Magdalena, ki je imenovana tudi apostolka apostolov, ker je 
apostolom prva naznanila Jezusovo vstajenje. V četrtek, 23.7. goduje sv. Brigita 
Švedska, redovnica, ki je tudi sozavetnica Evrope. V soboto, 25.7. pa goduje sv. 
Jakob Starejši, ki je eden od trojice apostolov – poleg brata Janeza in apostola 
Petra – ki so bili priče Jezusove spremenitve na Gori in njegovega krvavega potu 
na Oljski gori. Je prvi od apostolov, ki je prelil svojo kri za Kristusa v Jeruzalemu 
okrog leta 44. Njegove relikvije so v času osvojitve Palestine s strani muslimanov 
odnesli v Španijo. Na njegov grob v Komposteli še danes radi romajo mnogi kris-
tjani, nekateri se podajo na to pot tudi peš.  
- SV. KRIŠTOF, zavetnik voznikov in popotnikov goduje v petek, 24.7. Zato bo 
v nedeljo, 26.7. BLAGOSLOV NAŠIH VOZIL in darovanje za organizacijo MIVA, 
ki pomaga misijonarjem z nakupom vozil, ki jih potrebujejo, da lahko prevažajo 
bolnike v oddaljeno bolnico, pripeljejo hrano, vozijo otroke v šolo… Zato s hva-
ležnostjo Bogu za vsak srečno prevožen kilometer z veseljem daruj-

mo za nova misijonska vozila! V zadnjem letu so prejeli misijonarji iz prete-
kle nabirke MIVA osem različnih vozil. Že drugi štirje pa prosijo za pomoč pri 
nakupu novih vozil. Pozneje se bodo gotovo še drugi oglasili s podobnimi proš-
njami. Vse to in še več si lahko preberete tudi spletni strani: www.missio.si 



 
 

Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega seme-
na na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Služab-

niki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da 

morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice.  
 

Mt 13,27–29 

 

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka, 

drugi pa je prava katastrofa.« 

»Bila je prijetna skupina mladih, pa je 

eden začel delati neumnosti in je vse 

pokvaril.« 

»Karitativno delo je zelo dobro pote-

kalo, nato pa, ne da bi vedeli, kaj se je 

zgodilo, se je vse obrnilo.« 

»Užitek je bil hoditi v službo. Potem 

pa je prišla nova tajnica in zdaj je pravi 

pekel.« 

»Ne vem, kaj mi je: ne morem več 

moliti, ne da se mi hoditi k maši, ne da 

se mi več nič delati ...«  

Vedno je kaj, kar vse pokvari. 

Po navadi nas najprej prevzame ma-

lodušje; nočemo polja, na katerem je 

med dobro pšenico pomešana ljuljka.  

Hočemo ga takoj opleti. 

To je napačno. Tu na zemlji ni polj 

brez ljuljke, ker je sovražnik vedno na 

delu. 

Potrebno je potrpljenje: samo Bog zna 

opleti polje, ne da bi poškodoval pšeni-

co. 

Če bi Jezus hotel lepo polje brez ple-

vela, ne bi imel ne prijateljev ne učen-

cev ne apostolov. 

Še več, sploh ne bi prišel na zemljo. 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
 

 

 
 

Glavna tematika evangelija današnje nedelje je Nebeško kraljestvo. Nebo naj ne ra-
zumemo samo kot višino, ki je dviguje nad nami, saj je namreč tak brezmejni prostor 
tudi v človekovi notranjosti. Jezus primerja Nebeško kraljestvo z njivo pšenice, da bi 
nam pomagal razumeti, kako je v nas posajeno nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v 
sebi neukrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. 
Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelovano po Božji volji. Zato nas 
Jezus v priliki o dobrem semenu in ljuljki (prim. Mt 13,24-30) opominja, da je potem, ko 
je gospodar posejal njivo, 'medtem ko so vsi spali', prišel 'njegov sovražnik' in posejal 
zel. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prijeli na dan krsta, 
tako da gojimo vero v Gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. 

Benedikt XVI. 

Kdor ni nikoli ničesar  
s hrepenenjem iskal,  

kdor ni nikoli ves zavzet  
in začuden obstal ob novosti,  

ki je poprej niti slutil ni,  
ta ne ve kaj je sreča. 

(Stanko Cajnkar) 

 



21. julij 
DANIJEL 

 

Danijel, čigar ime pomeni »moj sodnik je 
Bog«, je četrti med velikimi preroki Stare 
zaveze. Bil je judovega, plemenitega, po 
sodbi nekaterih celo kraljevskega rodu. Pri 
prvi preselitvi Judov v Babilon je prišel v 
sužnost okoli leta 605 pred Kristusom. Kralj 
Nabuhodonozor ga je s tremi drugimi judov-
skimi mladeniči sprejel na svoj dvor, kjer je 
bil vzgojen za državno službo. S svojo mo-
drostjo, podarjeno od Boga, si je pridobil 
ugled in se povzpel do odgovornih služb, 
kar je vzbudilo zavist nekaterih njegovih 
podrejenih. Ovadili so ga, da zaničuje kralja 
Darija, ker se noče klanjati njegovi podobi. 
Zato je bil vržen v levnjak, iz katerega pa ga 
je Bog čudežno rešil. Dalje nam Danijel pri-
poveduje o čudežni rešitvi treh mladeničev, 
ki so jih služabniki kralja vrgli v ognjeno peč, 
in o njihovem hvalospevu Bogu za rešitev. 
Danijel je kralju razložil skrivnostne sanje, ki 
jih njegovi svetovalci in zvezdarji niso razu-
meli. Kralj je pohvalil njegovo razsodnost in 
izredno modrost ter ga je hotel zato nagradi-
ti z visoko službo v kraljestvu, toda Danijel 
se je slehernemu odlikovanju odpovedal. 
Zanj je torej značilno tudi to, da mu je Bog 
dal izreden dar preroških videnj.  V teh je 
vselej odkrival uničujočo Božjo sodbo nad 
svetovnimi državami in Mesijev prihod. Nje-
gova knjiga, ki je del Stare zaveze Svetega 
pisma, nam jasno kaže na propad vsega 
tistega, kar vstaja zoper Božje kraljestvo. 
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Največji dar, ki ga je Bog namenil vsakemu 
med nami, je življenje.  

In življenje je del nekega drugega 
izvornega Božjega daru,  

kar je stvarstvo. 
(papež Frančišek) 

 

Bog je neskončno potrpežljiv  
s človeško trmo in zakrknjenostjo  

in zna čakati tako dolgo in tako mirno 
 kakor noben človek ne bi mogel. 

(Gregorij Rožman) 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj je sramežljivost dobra? 
 

Sramežljivost ščiti človekov intimni 

prostor: njegovo skrivnost, tisto, kar 

mu je lastno in notranje, njegovo do-

stojanstvo, predvsem njegovo sposob-

nost, da ljubi v erotični predanosti. 

Sramežljivost se nanaša na to, kar se 

sme videti samo v zakonski ljubezni.  
(KKC 2521–2525, 2533) 

 

Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, 

v katerem se vse kot samo po sebi 

umevno razkazuje, tako da so se odvadili 

občutka sramežljivosti. Biti brez vsakega 

sramu ni človeško. Živali nimajo občut-

ka sramežljivosti. Za človeka pa je to 

bistvena značilnost. Ne skriva česa 

manjvrednega, temveč varuje nekaj dra-

gocenega, namreč dostojanstvo osebe v 

njeni sposobnosti za ljubezen. Občutek 

sramu najdemo v vseh kulturah, čeprav 

se različno izraža. Nič nima opraviti s 

pretirano krepostjo sramežljivosti ali za-

vrto vzgojo. Človek se sramuje zaradi 

svojih grehov in drugih stvari, katerih 

razkritje bi ga ponižalo. Kdor z beseda-

mi, pogledi, gestami ali ravnanji ranjuje 

naravni občutek sramu drugih ljudi, jim 

odvzema njihovo dostojanstvo. 

 SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

JADRNICE – Oče in sin se sprehajata po 
pomolu in opazujeta privezane jadrnice. Sin 
nenadoma vpraša: »Očka, zakaj imajo vse 
jadrnice ženska imena?« – Očka malo pomi-
sli in odgovori: »Ker imajo zelo drago opre-
mo in jih je zelo težko usmerjati.« 
 


