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Mt 13,24–43
DO KDAJ? DO KOD? KOLIKO?
Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko malo podražimo. Otrok se pri
julijskih in avgustovskih nedeljskih mašah najde bolj malo. Če že kakšnega vidiš, se te lahko
prime hudobna misel, če ni morda zašel. No, pa si predstavljajte, da ste učitelj, vaši učenci pa nič
ne znajo. Ali pa, da ste katehet, pa vaših otrok ne bo k bogoslužju, ki – za razliko od verouka –
nekaj POMENI in PREDSTAVLJA za kristjanovo duhovno življenje. Verjetno se ne bi dobro
počutili, kakor se ne počutijo dobro prenekateri kateheti. Morda bi bilo dobro, da rečemo, da jih
boli. Upam, da jih boli! Zato, ker te reči pač niso tako preproste.
Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam je lahko v pomoč sejalec. Kateri že? Ja, tisti vendar, ki nam
je dve nedelji spregovoril o svojem Božjem delu. O delu, ki ga tolikokrat ne razumemo. Mi bi njivo
drugače gnojili in prekopavali, vinograd na drug način obrezovali in škropili, plevel populili, da bi
se pokazal sad našega truda, on pa … Sejalec nam je res nekoliko nerazumljiv. Ima čisto
drugačne, za nas zastarele metode. On zrnje trosi. Z največjim veseljem seje po njivi, ne da bi se
menil, kam bo seme padlo. Med trnje, na kamen ali ob pot, ali pa na rodovitno zemljo, kamor
spada. On že ve, da je tako dobro, in če je seme Božja beseda, sejalec pa Bog sam, potem ne
sme biti dvomov. Ali pa, ko nam je nedavno, v nedeljo predstavil žetev. Ljulko bi potrgali že
zdavnaj, vem, pa nas Gospodar opozori, da bi se lahko naredila škoda tudi na žitu. Kar
počakajte! Ko bo pa žetev, bomo ločili dobro od slabega. Takrat bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj tisti, ki uči svete stvari. Mar naj obupa? Mar naj zaradi
slabe letine naslednje leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve, da bo lačen, če ne bo spet poskusil.
Ne neha oznanjati, kljub temu da marsikatera beseda in seme padeta na povsem gluha ušesa.
Na koncu tudi ves izkupiček ne bo stoteren, a tudi če se samo trideseteren, ni nič manj vreden.
Še bolj, ker je bilo verjetno truda še več, in če so bili pogoji slabi, je še dobro, da je sploh kaj
rodilo.

OBVESTILA

Vzemi si čas! Enkrat ne počni ničesar! Umiri se
končno! V miru živijo veselja življenja, ki smo jih
zaradi stalne naglice izgubili. Iz miru rastejo
majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj
časa, kot si mislimo: dobra beseda, prijazen
obraz,

hvaležen

poljub,

razumevajoče

poslušanje, presenetljiv telefonski klic, doma
narejeno darilce, veselo pismo. Izbriši iz svojega

Štev.: 31/letnik V.

23 JULIJ 2017

Rekel je:
»Nikar, da pobiráje
ljuljko
ne porujete z njo
morda tudi
pšenice.
Pustite, naj oboje
raste do žetve;
in ob času žetve
porečem žanjcem:
‘Poberite najprej
ljuljko
in jo povežite v
snope,
da se sežge,
pšenico pa spravite
v mojo žitnico.‘«
(Mt 13,29–30)

življenja smrtonosni »Nimam časa«. Prenehaj z
morilskim tempom. Vzemi si čas, da boš dober
človek za svoje soljudi.
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Na Krištofovo nedeljo Cerkev na Slovenskem spet zaznamuje misijonska akcija Miva. Po
župnijah je tako blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila.
Evropska družba velja za nadpovprečno mobilno, kar posledično pomeni tudi večji ekološki
problem. V revnih deželah juga pa bi večja mobilnost pomenila, da nekdo v primeru bolezni
pravočasno prispe v bolnišnico. Otroci iz najbolj odročnih krajev lahko obiskujejo šolo. Nova
vozila lajšajo pastoralno in razvojno sodelovanje ter zdravstveno oskrbo v Afriki, Aziji in Južni
Ameriki.
Pod okriljem Misijonskega središča Slovenije deluje ustanova Miva – Slovenija, ki je članica
svetovne Mive in zbira denar za prevozna sredstva misijonarjev. Ti pri svojem poslanstvu
nujno potrebujejo motorizirana vozila, ker je njihovo delo večinoma vezano na območja, ki so
precej oddaljena od urbanih in razvitih središč.
V akciji vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent oziroma
en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega Krištofa za
blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti, ki se odločijo za blagoslov avtomobila ali dar,
prejmejo spominsko podobico in nalepko. Z akcijo Miva vernike vabijo k poživitvi solidarnosti s
tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje.
Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji, omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok v
šolo, uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala za vzdrževanje ali gradnjo cerkva,
šol ali dispanzerjev. MIVA vozila zagotavljajo vsaj osnovno gibljivost v misijonskih deželah.
Tako so tudi oddaljene vasi oskrbljene z najnujnejšim za življenje.

24.07.2017
PONEDELJEK

KRIŽ

25.07.2017
TOREK

KAPELA

1900
800

V Albin Mesar, Križ 203, kot 30. dan
Po namenu od drugod

Sv. Jakob, apostol

26.07.2017
SREDA
Joahim in Ana, starši
Device Marije

27.07.2017
ČETRTEK

KRIŽ

1900

V čast Srcu Jezusovemu, Križ 145

KAPELA

800

Po namenu od drugod

28.07.2017
PETEK

KAPELA

800

Po namenu od drugod

29.07.2017
SOBOTA

PLISKOVICA

Gorazd, Kliment,uč. Cirila
in Metoda

Marta, sv.žena

30.07.2017
17. NEDELJA
MED LETOM

KRIŽ

PLISKOVICA

1500
1900
830

Krstno bogoslužje
V Edvard Jerman, Križ 20, 30.dan
VV Karel Žerjal, Pliskovica 74

TOMAJ

1000

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

AVBER

1130

VV Brišar in Pegan, Ponikve 30

Nebeški Oče, hvala ti, da smo dočakali čas počitnic, ko se bomo lahko sprostili in si nabrali novih
moči. Polagamo ga v tvoje roke in te prosimo, blagoslovi nas, da bo za vse nas to čas milosti. Naj
se okrepijo naše medsebojne vezi, naša srca pa odprejo ljudem, s katerimi se bomo srečali. Ob
lepotah narave naj te veseli slavimo in se ti iskreno zahvaljujemo za vse prejete darove. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

