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BOŽJA BESEDA 
Ezk 17, 22-24
Ps 92
2 Kor 5, 6-10
Mr 4, 26-34

Tedaj bodo spoznala vsa dre-
vesa polja, da sem jaz, Gospod, 
ponižal visoko drevo in povi-
šal nizko, da sem posúšil ze-
leno drevo in dal, da je suho 
pognalo. 

Dobro je, Gospod, da te slavimo.

Vsi se bomo namreč morali 
prikazati pred Kristusovim 
sodnim stolom, da bo vsak 
prejel plačilo za to, kar je v ze-
meljskem življenju delal, dob-
ro ali slabo.

Z Božjim kraljestvom je ka-
kor s človekom, ki vrže seme 
v zemljo. Spi ponoči in bedi 
podnevi, seme pa klije in ras-
te, da sam ne ve kako. 

BOG JE SEJALEC V MOJEM ŽIVLJENJU
Strasten vrtnar ima verjetno zelo rad Jezusove prilike. 
Ko je na vrtu, lahko opazuje in »študira«, kaj vse se 
dogaja samo od sebe. Samo strmi lahko, kaj vse us-
peva. Sejalec je posejal seme. Pred tem je imel veliko 
opravka, da je obdelal zemljo.  S tem je veliko prispe-
val k poznejšemu čudežu. Potem deluje na čudežen 
način neka povsem druga moč. Sv. Ignacij govori o 
nalogah udeleženca duhovnih vaj: če hoče moliti, se 
mora razpoložiti, usmeriti, pripraviti, izpolniti pogo-
je, da tako lahko Stvarnik deluje na svoji stvari. Nekaj 
takega se dogaja tudi v vrtu: človek naredi tisto, kar 
zmore: pripravi zemljo, poseje ... Potem pa prepus-
ti, da naprej deluje narava in Bog. Nekaj podobnega 
se dogaja v mojem življenju in v mojem verovanju: 
hočem biti dobra zemlja, ustvarjam pogoje in ugo-
dne prilike, da me lahko Bog sreča in v meni deluje. 
Zgleda, kot da ima Bog brez mojega prispevka zveza-
ne roke. Kako čudovito: Dajem samo to, kar lah-

ko dam. 
Bog to 
sprejema 
in postaja 
S t v a r n i k 
nečesa no-
vega, lepe-
ga in rodo-
vitnega. 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade
286.  Kaj ni »svoboda« prav 
v tem, da se lahko odločimo 
za zlo?

Zlo je samo dozdevno 
vredno naših teženj (naše 
izbire!), in kdor se odlo-
ča za zlo, je le dozdevno 
svoboden. Zlo nas ne os-
rečuje, temveč nas oropa 
prave sreče; veže nas na 
nekaj ničnega in na koncu 
uniči našo popolno svo-
bodo.

To vidimo pri odvisnosti: 
tu proda človek svojo svo-
bodo za nekaj, kar se mu 
zdi dobro, v resnici pa je 
postal suženj. Človek je 
najbolj svoboden takrat, 
ko lahko vedno reče DA 
dobremu; ko ga nobena 
odvisnost, nobena prisila, 
nobena navada ne ovira, 
da bi izbral in delal, kar je 
prav in dobro. Odločitev 
za dobro je vedno odloči-
tev, ki vodi k Bogu. 

Kdor je dober, je svoboden, 
pa čeprav je suženj.  Kdor 
je hudoben, je suženj, pa 
četudi je kralj. 

Sv. Avguštin

PET PRED DVANAJSTO
Pet pred dvanajsto je za naše planete. Pet pred 
dvanajsto za Božje stvarstvo. Pet pred dvanajsto 
za preživetje ljudi, živali in rastlin. Zveni dramatič-
no.  Zares! Neodvisno od tega, koliko let  pomeni 
v tem izreku pet minut. Vsi nočejo priznati, da 
se nahajamo pet pred dvanajsto. Zdi se, da je to 
vprašanje perspektive - kot na fotografiji. Mnogi 
to zanikajo. Ali se postavim tako, da vidim uro s 
številčnico ali pa na stran, kjer je polje za številke 
prazno. Tedaj je videti vse v redu. Nobene dra-
matike. Nič, kar bi me priganjalo k ukrepanju. S 
tako perspektivo varam samega sebe. Oči lahko 
zaprem pred resničnostjo, vendar to ne spreme-
ni resničnosti. Je torej napovedana panika? Mno-
gi tako gledajo na to. Nekateri širijo strah, ker 
strah priganja k odločnejšemu in zavzetejšemu 
ravnanju. Mislim, da je strah v tej situaciji slab 
svetovalec. Stolpna ura, ki kaže pet pred dvanaj-
sto - to ima zame dvojni pomen: to je za kristjana 
naloga, da se odloči, da si bo prizadeval za ohra-
njanje stvarstva. Na vso moč se angažirati in za-
upati v to, kar je Bog obljubil Noetu po potopu: 
da stvarstvo ne bo nikoli več uničeno.  To je Božja 
obljuba, vendar ne bomo stali križem rok, am-
pak si močno prizadevali za ohranitev stvarstva. 
Predvsem bomo zaupali v Boga.



SVETNIKI v tem tednu
P Valerij in Rufin, mučenca
T Vid,  mučenec
S Beno, škof
Č Albert, duhovnik
P Marko in Marcelijan, mučenca
S Nazarij, škof
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BOŽJE KRALJESTVO
Jezusove prilike nas uče, 
da so zakonitosti v Bož-
jem kraljestvu drugač-
ne. Bog ima čas – On ni 
nestrpen, če se vse ne 
zgodi takoj. Znan prego-
vor pravi: Božji mlini me-
ljejo počasi, a zanesljivo. 
Tudi mi bi se morali tega 
naučiti – pustiti Bogu, da 
dela drugače, kot bi radi 
mi. V tem je naše zau-
panje. Kmet sicer stori 
vse, kar more in zna, 
da bi polje dobro obro-
dilo. Končno pa mora 
rast prepustiti zemlji in 
semenu. Tudi mi se pot-
rudimo, da se bo Božje 
kraljestvo med nami ši-
rilo. Prav tako skrbimo 
vsak za svoje duhovno 
življenje. A ne bodimo 
nestrpni, ne poskušaj-
mo prehitevati Božjih 
načrtov. Božje kraljestvo 
na svetu in v vsakem od 
nas raste, če mu le ne 
postavljamo ovir. Raste 
pa tiho, neopazno in po-
časi.

BREZ PRILIKE 
JIM NI GOVORIL
V priliki o semenu, ki 
raste, nas Jezus soo-
či z osnovno zmoto. 
Dejstvo, da sejalec v 
času med setvijo in 
žetvijo nima kaj po-
četi, ne pomeni, da 
seme za vedno osta-
ne prepuščeno samo 
sebi. Ko bo pridelek 
zrel, bo sejalec prišel; 
njegova žetev bo jav-

na in jo bo mogoče izkusiti na lastni koži. Bog 
v resnici kraljuje in gospoduje. Ne bo ostal za 
vedno neviden, temveč bo s polno močjo pos-
redoval; zadnja beseda bo njegova.
Jezusovo delovanje je na različne načine zbu-
dilo nasprotovanje. Kako naj bi se v tem delo-
vanju, ki je tako skromno in najde tako malo 
odmeva, približalo Božje kraljestvo? Ta dvom 
je usmerjen na Jezusova dela, vedno znova 
pa zadene tudi njegovo Cerkev. Kako naj bo 
Cerkev, ki je ljudje ne vidijo v slavi in sijaju, 
temveč nemočno, šibko, velikokrat prizadeto 
od človeških slabosti in teme, kraj mogočne-
ga Božjega delovanja? 
S tem ko Jezus opozori 
na gorčično seme, po-
kaže, da je lahko nekaj 
majhno in neopazno, pa 
vendar lahko postane 
veliko. Iz majhnega gor-
čičnega semena zraste 
velika rastlina. Tako je 
tudi Jezusovo delova-
nje, ki je sedaj na videz 
majhno in šibko, name-
njeno veliki prihodnosti.
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  13. 6. do 20. 6. 2021

 OZNANILA
•	Danes obhajamo enajsto nedeljo med letom.
•	Zadaj na polici so prijavnice za oratorij! 
•	Na razpolago je novo župnijsko Glasilo.

PONEDELJEK
   7.30 V čast sv.  Antonu v zahvalo
  Po namenu
 18.30 Za + Antona Turnška
          TOREK
 7.30 Za + Antonijo Planinšek
  Po namenu
 18.30 Za + Cilko in Štefana
 SREDA
 7.30  Za + Mileno Mlačnik
  Po namenu
 18.30 Za verne duše
 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  Za zdravje
 18.30 V zahvalo Andreju Majcnu

PETEK
 7.30 Za + Silvota Koželja
  Po namenu
18.30 Za + Pavla in Frančiško Goltnik
               SOBOTA
 7.30 Za + Jožefo Remic
  Po namenu
18.30 V zahvalo za zdravje

NEDELJA
 8.00 Za + iz družine Krajnc in Ocvirk
  Za žive in + župljane
  Za + iz družin Lipar in Vehovec
 10.00  Za + Ivico Kelavića

 NAPOVEDNIK
•	26. september -  slovesnost svete birme.
•	24. oktober slovesnost prvega svetega obhajila.

Carlo Acutis

1991-2006

»Življenje na tem svetu 
nam je dano zato, 
da bi rastli 
v dejavni ljubezni .«

Gospod,
ti si Bog,
ki ga lahko nagovorimo,
ki se ne mudi 
nekje nedosegljivo daleč, 
ampak živi sredi med nami. 
Za to se ti zahvaljujem. 

Pomagaj mi, 
da nikoli ne pozabim, 
da čakaš name 
in  na mojo molitev, 
da ni ničesar, kar ti ne 
bi mogel povedati, 
da imaš vedno, 
povsod in za vse 
odprto uho. 
Želiš, da govorim 
s teboj o skrbeh in 
veselju, 
da se ti zahvaljujem 
in te prosim. Amen.

orat
orij

od 5. do 16. julija 2021


