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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  

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 po-

stane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo 

na njegovih vejah.« (Mt 13,31–33)  

Bog ve vse o nas, pozna nas do zadnjega vlakenca. 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 bodite nepotrpe-
žljivi! Ne pričakujte, da bi bili vaši otroci bitja iz čistega zlata! Poglejte sa-
mi sebe, kakšni ste. Kako naj bodo potem ljudje okoli vas popolni? Pov-
sod se lahko pojavi pleve, ljuljka.« 
Radi pravijo, da je na svetu veliko slabega. Istočasno pa pozabljamo, da je 
veliko slabega v slehernem od nas. Naša dolžnost je, d a v nas samih gra-
dimo boljši svet, da izkoreninjamo plevel iz njiv svojih src. »Vsak naj pred 
svojim pragom pometa,« nam veleva slovenska ljudska modrost. To zna-
mo uporabiti, kadar mislimo na druge. Če nam ljudje kdaj (tudi upraviče-
no) očitajo: tak si in tak, se branimo, naj raje sami sebe pogledajo! 
Ko slišimo, kaj nam pravi Jezus, naj bi znali pomesti pred pragom svoje 
duše, svojega življenja. Potrpežljivo moramo delati za to, da se poboljša-
mo, vztrajno se moramo truditi, da postane Jezusov nauk naše življenjsko 
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  



U T R I N K I  Z  O R ATO R I JA  2 0 2 0  

Na letošnjem oratoriju sem se zelo zabavala, četudi sem bila samo 3 dni. 
Najboljše je bilo, ko smo gledali predstavo, peli in imeli kateheze. Ne 
smem pozabit, da sem imela najboljše animatorje na svetu (Miha, Birna, 
Nika). Neža Rožič Kelemberger 

Teden oratorija je bil kratek. Razkužila so smrdela, a so bila učinkovita. 
Bilo je nekaj novih animatorjev. Imeli smo tudi novo igrišče za nogomet. 
Matevž Lončar 

Oratorij se mi je zdel super, bila sem prvič in spoznala veliko novih prija-
teljev in mentorjev. Najbolje mi je bilo ustvarjati, igrati odbojko in imeti 
kateheze. Všeč mi je bila igra, kjer smo preganjali koronavirus. Ana Zad-
nik 

Na letošnjem oratoriju sem se zelo zabaval. Igral sem se s prijatelji in ani-
matorji. Predstava mi je bila zelo všeč. Res da ni bilo celega tedna, a bilo 
je zabavno. Najbolj všeč mi je bila tekma v nogometu. Matevž Glušič 

Meni je oratorij polepšal počitnice. Všeč mi je letošnja himna in tema o 
Esteri. Igrica, ki je sledila po telovadbi je popestrila dan. Všeč so mi trakci 
in barva kape. Še posebej pa bi pohvalila animatorje, ki so se z nami tru-
dili čisto vsak dan. Liza Novak 

Na oratoriju je bilo super! Bilo je zabavno, poučno in skratka super. Ima-
mo super animatorje in zelo zabavne igre. Tudi tisti animatorji, ki so igrali 
se odrezali super. Vesela sem da je to leto sploh bil oratorij. Najbolj mi je 
bilo všeč, da smo se lahko družili in imeli velike igre. Eva Grčar 

Letošnji oratorij je zaradi ukrepov imel nekaj sprememb, a mi je bilo vse-
eno všeč. Tri trije dnevi so bili zelo zanimivi in zabavni. Veliko smo se 
igrali in tudi naučili. lgra je bila smešna in seveda tudi poučna. Torek smo 
preživeli malo drugače kot po načrtu, a mi je bilo vseeno fino. Na oratori-
ju mi je bilo odlično. Larisa 

Na oratoriju mi je bilo všeč, da sem lahko igral nogomet. V redu je bilo 
tudi, ko smo imeli kateheze in glasbene delavnice. Meni je bilo všeč tudi 
ko smo ustvarjali. Najbolj všeč pa mi je bilo ko sem se pogovarjal s prija-
teljem. Vid Grčar 



S V.  M A Š A  N A  M O L I Č K I  P E Č I  

V soboto 25. 7. ob 11.00 bo sveta maša pri ka-
peli na Molički peči, ki jo bo daroval župnijski 
upravitelj Vlado Bizjak. 

Zainteresirani se s svojimi vozili odpravimo iz-
pred župnijske cerkve na Gomilskem ob 7.30. 
Parkiramo na parkirišču Podvežak (https://
tinyurl.com/y5p23n5h), od koder se odpravimo 

peš do kapele. 
V primeru slabega vremena vse skupaj odpade. V primeru dvoma malo 
prej pokličite v župnišče. 

B I R M A N C E  I N  P R V O O B H A JA N C E  . . .  

… prosimo, da med počitnicami ne pozabijo, da jih jeseni čaka prejem 
zakramenta. Da bi bili dovolj dobro pripravljeni, naj redno obiskujejo ne-
deljske svete maše in opravijo morebitne obveznosti, ki so jim ostale še 
od konca preteklega veroučnega leta. 

Zabavno je bilo ko sem gledal predstavo 
delal na delavnicah. Všeč mi je bil animator 
Aljaž. Všeč so mi bili krofi, všeč mi je bil tu-
di film. Jakob Lončar 

Kljub temu, da je oratorij trajal samo 3 dni 
in da nas je bilo samo polovico smo se za-
bavali zaradi cool animatorjev (Aljaž, Kata-
rina), različnih dejavnosti petja in dobre 
hrane. Razkužila so zelo, zelo smrdela in 
večino časa je bilo slabo vreme, ampak 
sem se zaradi tega več časa pogovarjal s 
prijatelji in animatorji. Najboljše so bile ka-
teheze. Na kratko, bilo je odlično! 
Daniel Završnik 



Bralca v nedeljo: pri 1. sv. maši: Elza Vasle, Sandi Završnik 
   pri 2. sv. maši: Marija Rančigaj, Anja Šket 
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž 
Dežurni ministranti: Nejc in Matevž Lapuh 
 
V nedeljo 26. 7. je Krištofova nedelja, zato je sv. maša ob 10.00 v Graj-
ski vasi. Pri obeh sv. mašah v nedeljo 16. 7.  se bomo zahvalili za srečno 
vožnjo, blagoslovili vozila ter darovali za potrebe vozil slovenskih misi-
jonarjev po svetu (MIVA). 

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 – 19. 7. 
16. nedelja med letom 

7.00 
7.30 
10.00 

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

PONEDELJEK – 20. 7. 
sv. Marjeta, mučenka 

19.00 za † Marijo Pintar  

TOREK – 21. 7. 
sv. Lovrenc iz Brindisija 

19.00 za † Slavko (Viktorijo) Tiselj  

SREDA – 22. 7. 
sv. Marija Magdalena 

16.00 
19.00 

pogreb † Terezije Kokovnik z mašo 
za vse † Drevove 

ČETRTEK – 23. 7. 
sv. Brigita, sozav. Evrope 

19.00 v Šentrupertu za † Heleno in Marijo 

PETEK – 24. 7. 
sv. Krištof, mučenec 

19.00 
za † Frančiško Malgaj obl. in vse Hro-
vatove  

SOBOTA – 25. 7. 
sv. Jakob, apostol 

19.00 za † Ano Mahor in Cevzarjeve 

NEDELJA – 26. 7. 
17. nedelja med letom, 
Krištofova 

7.00 
7.30 
10.00 
 

češčenje Najsvetejšega 
za vse žive in rajne župljane 
v Grajski vasi za † Slavko Gajšek in 
Matildo Jilg (roj. Brinovec) 

Izdaja: župnija Gomilsko T: 03 572 6198, M: 041 337 929 odg.: Vlado Bizjak, župr. 
zupnija.gomilsko@rkc.si                http://zupnija-gomilsko.rkc.si 

http://zupnija-gomilsko.rkc.si/?cat=7

