
11. NEDELJA MED LETOM    

Evangelij: Gorčično zrno zraste v veliko drevo Mr 4,26 34 
26 Tisti čas je Jezus rekel množicam: 
»Z Božjim kraljestvom je kakor s 
človekom, ki vrže seme v zemljo. 
27Spi ponoči in bedi podnevi, seme 
pa klije in raste, da sam ne ve kako. 
28Zemlja sama od sebe poraja 
najprej bilko, nato klas in končno 
žito v klasu. 29Ko pa sad dozori, 
hitro zamahne s srpom, kajti prišla 
je žetev.« 30In govóril je: »Kako naj 
ponazorimo Božje kraljestvo in s 
kakšno priliko naj ga predstavimo? 
31Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je 
takrat, ko se vseje v zemljo, manjše 
od vseh semen na zemlji. 32Ko pa je 
vsejano, raste in postane večje od 
vseh zelišč in naredi velike veje, 
tako da morejo ptice neba gnezditi 
v njegovi senci.« 33V mnogih takih 
prilikah jim je govóril besedo, kakor 
so jo pač mogli poslušati. 34Brez 
prilike pa jim ni govóril; a svojim 
učencem je posebej vse razlagal. 
 

»BREZ PRILIKE PA JIM NI GOVORIL« 
Evangelist Marko danes pred nas postavlja zanimiv odlomek. V priliki o 

semenu, ki raste, nas Jezus sooči z osnovno zmoto. Dejstvo, da sejalec v času 
med setvijo in žetvijo nima kaj početi, ne pomeni, da seme za vedno ostane 
prepuščeno samo sebi. Ko bo pridelek zrel, bo sejalec prišel; njegova žetev 
bo javna 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 
posredoval; zadnja beseda bo njegova. 

Jezusovo delovanje je na različne načine zbudilo nasprotovanje. Kako naj 
bi se v tem delovanju, 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 mogočnega Božjega delovanja? S tem ko 
Jezus opozori na gorčično seme, pokaže, da je lahko nekaj majhno in 
neopazno, pa vendar lahko postane veliko. Iz majhnega gorčičnega semena 
zraste velika rastlina. Tako je tudi Jezusovo delovanje, ki je sedaj na videz 
majhno in šibko, namenjeno veliki prihodnosti.  

Zdi se, kot da vidna realnost – odločno odklanjanje Jezusovega 
oznanjevanja, Božja odsotnost v svetu, skromni začetki – nasprotuje temu, 
kar Jezus oznanja in pravi o sebi. To ne velja samo za Jezusov čas, temveč 
tudi za današnji. V takšni situaciji so prilike spodbude k veri. Nanašajo se na 
vsakdanjo izkušnjo, ki jo lahko vsakdo preveri. Vsakdo lahko ugotovi, da iz 
majhnega semena zraste veliko, da torej dejansko obstaja povezava med 
neopaznim začetkom in pomembnim rezultatom.  Prilike odpirajo pogled za 
stvari, s katerimi se v resnici srečujemo v vsakdanjih izkušnjah. 

 
STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA 

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno 
evangeljsko dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na začetku svoje papeške 
službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s svojimi 
močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako 
važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe še ni 
bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat 
naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je bilo v njegovi moči, in trdno 
zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno. 

Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, pogosto ne 
morejo spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar jim je narekovala 
vest, zlasti če so svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z zgledom 
doslednega krščanskega življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo. 
Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo 
verovati, da Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, 
ampak tiho in preprosto. 

O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja 
evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, 
ki se razraste v velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi Jezus, 
»seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega 
kraljestva, katerega seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni 
žitnici Svetega pisma. S temi podobami hoče povedati, da je tudi za nas 
skrivnost, kako med nami raste Božje kraljestvo. Naša naloga je pripraviti 
semenu Božje besede ugodna tla, potem pa z vso ponižnostjo in odprtostjo 
sprejeti Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše napore vedno blagoslavljal. 
Po: S. Čuk 
 
 
 



MI SMO SVOJE NAREDILI, SEDAJ NAJ SVOJE NAREDI ŠE BOG 
Instant kava. Instant juha. Hitro pripravljena jedila. Kdo jih ne pozna, saj živimo 

v nekakšni instant družbi. Vse bi radi takoj. Naša družba deluje po načelu: 
pritisnem na gumb in že se želena stvar zgodi. To opažamo tudi pri internetu. 
Kliknem in že dobim podatke o vremenu v Avstraliji, stanju borze v Ameriki, 
potresu na Japonskem. Sodobna tehnika, ki nam je tako olajšala življenje, nam je 
vcepila tudi miselnost, da stvari dosegamo z najmanjšim naporom in po najkrajši 
poti. Do tod vse lepo in prav. Problem se pojavi, ko uvidimo, da nekaterih stvari 
ne moremo doseči na instant način, takoj. Ali lahko starši s pritiskom na gumb 
vzgajajo otroka? Morda mladostnika? Morejo tako delati duhovniki v župniji? Ali 
je mogoče težave v zakonu ali med sosedi reševati na hitro? Dejstvo, da stvari ne 
doseže – oz. problemov ne reši – sodobnega človeka takoj zbega. Če se mora za 
kaj potruditi, misli, da je nekaj hudo narobe, če 
že ne obupa ob naporu.  

Današnji evangelij pa nam ponudi v 
razmislek človeka, »ki vrže seme v zemljo« (Mr 
4,26). Sejalec opravi svojo dolžnost, rast pa 
prepusti Bogu. Ko je posejal seme, si želi, da bi 
zraslo in obrodilo sad. A za to ne more ničesar 
storiti, le potrpežljivo in ponižno v upanju čaka. 
To pa niso ravno pogostne kreposti v našem 
času in tako čakanje ni lahko!  

Spominjam se, kako so nekoč ljudje, ko so 
se trudili na polju, da so njivo zorali, zemljo 
zrahljali in skrbno posejali, dejali: »Mi smo 
svoje naredili, sedaj naj še Bog svoje.« In mirno 
so čakali v zaupanju v Boga, potem ko so 
naredili svojo dolžnost. So pa ljudje, ki mislijo, 
da je vse odvisno od njih. Niso sposobni 
zaupati Bogu, biti ponižni in potrpežljivo čakati.  

Podoba o gorčičnem zrnu, »ki je manjše od vseh semen na zemlji≪ pa nam 
sporoča, da more Bog iz majhne stvari narediti veliko stvar. To sporočilo je za nas 
veliko upanje. Kristus ga je ponazoril s podobo iz narave. Ali smo se sposobni tudi 
neuničljivega upanja, ki nam je tako potrebno v hoji za Kristusom in temelji na 
tem, da Bog zmore marsikaj storiti? 

Prva današnja prilika naglaša izredno življenjsko moč, ki je skrita v 
drobnem semenu. Odkar ga je sejalec vrgel v zemljo, je prepuščeno samo 
sebi. Ta prepuščenost pa ni slepa. Modro je zasnovana in daljnosežno 
načrtovana. Naj sejalec spi ali bedi, naj je zaskrbljen ali brezbrižen, rastlina – 
Božje kraljestvo – ima svojo lastno življenjsko pot, ki bo prej ali slej na 
skrivnosten način privedla do zorenja in do žetve.  

Druga prilika je preroška. Jezusovi poslušalci naj vedo, da se bo njihov 
krog večal in širil. To je hotel povedati tudi evangelist Marko vernikom, ki jim 
je pisal evangelij. Danes vidimo, da je Jezus vedel, kaj govori, in da je 
evangelist vedel, kaj piše. 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Dolge Gore. 
 

11. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
14.6.2021 

sv. Valerij in 
Rufin 

mučenca 

8.00  za † Franca Škrablina in Slavka 
Flajšmana   

Torek 
15.6.2021 

sv. Vid 
mučenec 

8.00 Lemberg: 
za † Martina Furmana  

Sreda 
16.6.2021 

sv. Beno iz 
Meissna 

škof 

  

Četrtek 
17.6.2021 

sv. Rajner 
samotar 

18.00 za † starše Zorin, brate in sestre, 
Franca Dimca  

Petek 
18.6.2021 

sv. Gregor 
Janez 

Barbarigo 
škof 

8.00 po namenu 

Sobota 
19.6.2021 

sv. Nazarij 
škof 

8.00 za † Barbaro Skale 
 

Nedelja 
20.6.2021 

12. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Albert 
škof 

8.00 
 
 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Franca Dobelška (obl) 
za † Franca Smodeja (obl), 
družino Orač, Sodin, Jager in 
Smodej 
Sladka Gora: 
za † Alojza Vipotnika, sorodnike 
Smole 
za † Rozalijo in Alojza Firerja 

 
Naslov: www.sladkagora.com; 

 izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

