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B E S E DA  O  B E S E D I  

B E S E DA  Ž I V EG A  B O G A  

Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Prilete-

le so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo 

na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je 

pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je 

sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo koreni-

ne, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje 

in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro 

zemljo in so dajala sad: eno stotérnega,drugo šestdesetérnega in spet 

drugo tridesetérnega. (Mt 13,4–8) 

Kako to, da blagodejni dež Božje besede v naših srcih ne povzroči nobene 
spremembe? Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati zase, kajti 
vsak sebe najbolje pozna. Mnogokrat Božja beseda do našega srca sploh 
ne seže. Srca so kot zaprte in zapečatene posode. V njih je vse polno dru-
gih misli, zamisli, modrosti in skrbi, tako da za Božjo besedo ni prostora.  
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj so na vprašanje, zakaj se 
tako malo spremenimo, možni dogovori, ki jih je dal Jezus, ko je aposto-
lom posebej razlagal svojo priliko o sejalcu. Prvič: Božjo besedo slišimo, a 
je ne razumemo, pa pride hudi duh in ugrabi, kar je posejano v srce, ker 
se boji, da bi se človek v veri poučil in utrdil. To so semena, razlaga Jezus, 
ki so posejana ob poti. Potem pride seme, ki je padlo na kamnito zemljo: 
to so ljudje, ki Božjo besedo z veseljem sprejmejo, so pa površni. V cerkvi 
so taki ljudje zmožni globokih in silnih čustev, komaj prestopijo prag cer-
kve, pa znajo pozabiti, da so kristjani. Ko nastopi »vročina« življenja, se-
me Božje besede usahne, ker nima korenin. Tretje vrste poslušalci Božjo 
besedo z veseljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi njeno seme zadušijo. 
Skrbi moramo vključiti v molitev, saj je predmet vere vse, kar čutimo in 
doživljamo, kar nas skrbi in kar nas napolnjuje z veseljem. Po: S. Čuk, Misli srca 



Letos bomo na oratoriju spoznavali 

življenje kraljice Estere. Estera je 

preprosto dekle, ki zaradi svoje zu-

nanje in notranje lepote postane 

kraljica mogočnega Perzijskega im-

perija. V moči te svoje nove vloge 

kljub tveganju za lastno življenje 

reši svoje ljudstvo zanesljive smrt. 

Tako kot Estera smo se tudi mi letos med pripravami soočali z 

mnogimi ovirami in se spraševali ali bomo oratorij sploh lahko 

izvedli. Ker vemo, da so otroci letos še posebej željni druženja, 

smo se odločili, da ga vseeno izpeljemo. Ker pa se razmere iz 

dneva v dan bolj zaostrujejo, smo presodili, da je preveč tvega-

no, da bi ga izvedli v običajni obliki, zato smo ga malo priredili. 

Otroci se bodo tako družili samo tri dni v dveh manjših skupi-

nah, mi pa verjamemo, da bo zato ta čas še bolj kvalitetno pre-

živet. 

Staršem se zahvaljujemo, da verjamejo v nas in so nam tudi 

letos v varstvo zaupali svoje otroke. Mi pa obljubimo, da se bo-

mo po najboljših močeh potrudili, da bodo otroci na oratoriju 

vseeno uživali, kljub tem težkim in negotovim časom. Vse 

župljane naprošamo, da se na nas spomnijo v molitvi.  

Animatorji 

O ra t o r i j  2 0 2 0  –  Z a u p a m ,  z a t o  s i  u p a m  



KOT I Č E K  Z A  OT R O K E  

Jezus je povedal tudi zgodbo o človeku, ki je našel zaklad.  
»Nekdo je našel zaklad, ki je bil zakopan na njivi. Dragoceni zaklad se je 
lesketal v soncu in najditelj si je zaželel, da bi bil zaklad njegov. Zakopal 
ga je v zemljo, da ga je spet skril. Nato je šel in prodal vse, kar je imel, 
celo svoje obleke, da je zbral dovolj denarja in kupil tisto njivo. Skupaj z 
njivo je tako prišel tudi do zaklada, ki je bil na njej zakopan. Bil je presre-
čen, ker je bil zaklad zdaj njegov.« (Mt 13,44) 

Prosti poletni dnevi so idealna priložnost, da se naučimo tudi kaj nove-
ga ali zgolj obnovimo naše znanje. Tako se bomo morda v teh tednih 
najmanjši naučili celo kako preprosto molitvico. Tudi ti kljub prostim 
dnem ne pozabi na pogovor z Jezusom. Vsako molitev pa začnemo in 
končamo z znamenjem križa. In kaj nam govorijo te kretnje? 

V IMENU OČETA 
Dotaknem se čela in počastim Očeta, ki je ustvaril čudovito naravo, dom za 
nas. Da bi bile moje misli vedno na voljo Njemu, da jih vodi. 
IN SINA 
Z roko naredim potezo čez prsi navzdol do trebuha. Kot Jezus, ki je prišel na 
Zemljo, da me odreši. Nato se dotaknem srca in pokažem, da moje srce pri-
pada Jezusu. Želim ga posnemati. 
IN SVETEGA DUHA 
Z leve strani sežem na desno in pomislim na Svetega Duha, ki prebiva v mo-
jem telesu in me povezuje z Bogom. 



Bralca v nedeljo: pri 1. sv. maši: Simon Brdnik, Jure Vasle 
   pri 2. sv. maši: Saša Griguljak, Nika Šram 
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II. 
Dežurni ministranti: Rok in Zala Rojnik 

Napovedujemo: 
 V nedeljo 26. 7. je Krištofova nedelja pri kateri se bomo zahvalili za 

srečno vožnjo in blagoslovili vozila, darove pa bomo zbirali za vozila 
naših misijonarjev po svetu. 

 V soboto 25. 7. načrtujemo izlet v planine s sveto mašo. Navdušenci 
si rezervirajte termin, več podrobnosti sledi v naslednjih oznanilih. 

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom: 
 Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah. 
 Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev. 
 Nenehno ohranjanje medosebne razdalje 1,5 metra, razen med ose-

bami istega gospodinjstva. 

NEDELJA – 12. 7. 
15. nedelja med letom 

7.00 
7.30 
10.00 

češčenje Najsvetejšega 
za vse žive in rajne župljane 
za † Anico in Radota Drev, po maši krst 

PONEDELJEK – 13. 7. 
sv. Henrik, kralj 

19.00 v dober namen, za zdravje  

TOREK – 14. 7. 
sv. Kamil de Lellis, duhovnik 

19.00 za † Sonjo Štok  

SREDA – 15. 7. 
sv. Bonaventura, škof 

19.00 
za † Vladkota Juharta in starše ter 
teto Zofijo  

ČETRTEK – 16. 7. 
Karmelska Mati Božja 

19.00 v Šentrupertu za † Franca Kneza  

PETEK – 17. 7. 
sv. Aleš, spokornik 

19.00 za † Ivana obl. in Marijo Knez  

SOBOTA – 18. 7. 
sv. Friderik, škof 

19.00 za † Ivana Mahor  

NEDELJA – 19. 7. 
16. nedelja med letom 

7.00 
7.30 
10.00 

češčenje Najsvetejšega 
za vse žive in rajne župljane 
za † Ivano Grah  
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