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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.  

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 zemlj in je dajalo sad: nekatero 
stoternega,  nekatero šestdeseternega in nekatero 

trideseternega.  
(Mt 13,3–8) 

 

OBVESTILA 

Telefon: pisarna: 041 649 617 in 05 992 2239; e-mail: gabrijel@zupnijatomaj.net. 
Župnijska internetna  stran: http://zupnija-tomaj.rkc.si. TRR: SI56 1971 0501 2789 029 
(Deželna Banka Slovenije); DŠ: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik; 

V času moje odsotnosti iz župnije se v primeru pogreba obrnite na g. župnika iz 
Vojščice, g. Dominika Bizjaka na telefon:  031 882 313. 
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Po namenu Pliskovica 2 ?   
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 
 
VV Lah, Dobravlje 19 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

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. 
       

Gospod, blagoslovi slehernega kmeta in njegov košček zemlje, da bo seme padlo na rodovitna tla in bo obrodilo 
obilo sadov. Blagoslovi sad zemlje, da se bo vsak kmet s svojo družino lahko nahranil in ne bo trpel lakote.  Daj, o 
Gospod, nam vsem čisto srce, da bo tvoje seme obrodilo obilo sadov našem življenju. 

	 Dobri Bog, pomagaj mi, 
da bom spoznal-a, 

da si ti pomembnejši, 
kakor vse drugo na svetu; 

da si ti moj največji  
in najdragocenejši zaklad. 


