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                 Gorčično zrno zraste v veliko drevo  
 

 

isti čas je 

Jezus rekel 

množicam: 

»Z Božjim 

kraljestvom je kakor s 

človekom, ki vrže seme 

v zemljo. Spi ponoči in 

bedi podnevi, seme pa 

klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja 

najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, 

hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« In govoril je: »Kako 

naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga 

predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje 

v zemljo,  manjše od vseh semen na zemlji.  (Mr 4,26-31)            

 

 
Od naše pripravljenosti in Božje milosti je odvisno, kaj se 

zgodi s klico vere, ki jo prejmemo kristjani pri zakramentu 

svetega krsta. Ostane kot gorčično zrno ali celo odmre. 

Lahko pa se razraste kot mogočno drevo, ki nudi mnogim 

zavetje. Vredno se je truditi za rast vere, kolikor je v naši 

moči.     (Po;: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B) 
                                    

      Trudimo se za rast vere in prosimo Boga za vir vsega dobrega.   
 



 

 

 

SEME, KI RASTE V NJEGOVI MOČI 
ezusova prilika o Božjem kraljestvu kot o 

semenu, ki raste, razodeva  nezadržno moč 

dobrega. S  tako močjo deluje Bog. Z energijo 

rastočega semena se širi »kraljestvo« dobrega, 

kraljestvo resnice in miru, Božje kraljestvo. 

Človek našega časa komajda še verjame v dobro. 

Dosegel je vrhunske rezultate v znanosti in 

tehniki. Osvaja vesolje, prodira v mikrosvetove 

materije in živih bitij. A njegova bitka za dobro, pristno in plemenito doživlja težke 

poraze. Razčlovečeni odnosi v družini, vseobsegajoči stres, moralna zbeganost, 

spletke in podkupnine, sumničevanja in umazana igra interesov so očitni bolezenski 

znaki civilizacije, v kateri mu je dano živeti. Božja beseda razsvetljuje in usmerja v 

pozitivno tudi v najbolj kritičnih in na videz brezizhodnih obdobjih zgodovine. 

Jezusova prilika o rastočem semenu je izziv človekovi izgubljeni veri in 

človekovemu upanju, ki je danes močno načeto. Seme, ki klije in raste, pa naj 

človek bedi ali spi, predstavlja trdnost vsega dobrega, ki se že s tem, da je dobro, 

postavlja na stran Boga. Neznatna in majhna semena dobrega, ki vzklijejo v 

človekovem srcu in se razrastejo v dobra dela, so osnovna konstrukcija Jezusovega 

Božjega kraljestva. V njegovem imenu se po vseh celicah sveta gradi zavezništvo 

pozitivnih, konstruktivnih in dobronamernih misli, namenov in dejanj, ki 

približujejo Boga kot izvir dobrega človeku in celotnemu človeštvu.  To je tisto 

malo gorčično zrno, ki je najmanjše od vseh semen na svetu, ko pa raste, postane 

večje od vseh dreves Ko bi le znali začutiti rast Božjega kraljestva v nas samih in 

okoli nas! Ko je vsejano v srce človeka, raste samo od sebe. To je tako čudovita 

stvar, kot je čudovita rast drevesa ali rože, in tako skrivnostna, kot je skrivnostno 

zorenje otroka, ki z leti postaja odrasel. Rast Božjega kraljestvo ni odvisna od 

človekovih zmožnosti in moči. Presega človeka, saj je njegova gonilna sila v Bogu 

samem, ki vsemu dobremu, lepemu in plemenitemu daje rast. 
(Po: Z. Štrubelj, Katoliški glas) 

GOSPOD, ČE BI BIL TI… 
Gospod, če bi bil ti vohun, bi bil zame tvoj pogled, nenehno usmerjen name, 

obsedenost in neznosen stres. 

Gospod, če bi bil ti policist, v tvojem zapisniku ne bi manjkal niti najmanjši moj 

prekršek in jaz ne bi bil sposoben plačati vseh kazni. 

Gospod, če bi bil ti sodnik, če bi bil davčni izterjevalec, če bi bil kakšen šef, če 

bi bil ..., bi jaz vse življenje iskal način, da bi se skril pred teboj.  

Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji kakor moje srce, kakor moja glava, kakor 

moja dejanja. Hvala, Gospod, ker me nikoli ne izgubiš izpred oči. 
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                 ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
 bogoslužnem letu se slovesno spominjamo 

rojstva dveh oseb, ki sta najpomembnejši v 

zgodovini odrešenja:  učlovečenega Božjega 

Sina Jezusa (na božič) in njegove deviške matere 

Marije. Godovi svetnikov so navadno postavljeni na 

dan njihove smrti rojstva za nebesa. Edini svetnik, 

čigar rojstvo Cerkev proslavlja s posebnim 

praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. 

Njegova vloga ob prehodu iz stare v novo zavezo je tako pomembna, da je 

Bog preroku Malahiju petsto let pred Kristusom navdihnil besede: »Glej, 

pošljem svojega angela /glasnika/, da pripravi pot pred menoj.« Da je ta 

'angel' prav Janez Krstnik, je potrdil Jezus sam, ko je pridigarja ob Jordanu 

imenoval največjega preroka in »več kot preroka«.  

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE 

                                 Utrinki zadnjih župnijskih dogodkov  
  

 
             Lepa nedelja – praznik župnije                 Nogometni turnir v Dobriši vasi  
                        (Foto Srečko Klepej)                                                   (Foto - Jana Petrak Zajc) 

 

       Župnijski izlet v Avstrijo (Foto Srečko Klepej)     Nedelja bolnikov  (Foto Srečko Klepej)             

                     

 Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi lepe nedelje. Obisk 

pri maši je bil zadovoljiv. Na nogometnem turnirju v Dobriši vasi so 

nastopile tri ekipe: Slovenski duhovniki, Hrvaški dominikanci in Veterani iz 

Petrovč. V prihodnje bi bilo lepo, da se procesije udeleži večje število 

domačih faranov, saj je lepa nedelja praznik vseh župljanov. 
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 Župnijsko romanje v Avstrijo je bilo za vse,  ki  smo  se ga udeležili lepo 

doživetje. Predvsem pa je bila to priložnost, da se kot občestvo in župnija 

med seboj še tesneje povežemo in prijateljsko poveselimo.                                  

 Na  nedeljo  bolnikov in  ostarelih  smo  se srečali s tistimi, ki ne morejo  

redno prihajati k nedeljski maši. Kot kristjani in župljani smo povabljeni,  

da jih obiskujemo ter jim prinašamo veselje in upanje. 

 Priporočamo se za naročila maš. Predvsem pa vas prosimo in vabimo, da  

ob pogrebu naročate maše za pokojne,  saj jim s tem pomagate  na  poti v 

nebesa. 

 Starše prosimo, da svoje otroke čim prej prijavijo na oratorij. Oratorij bo  

od nedelje 1. julija do petka 6. julija. Prispevek znaša 30 evro. Prijavnice  

se dobijo na spletni strani župnije. Izpolnjene  prijavnice oddajte sestram 

dominikankam v Dominikovem domu.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17. 6. 

NEDELJA 

 

11. nedelja med letom -  

Krstna nedelja 
Rainer, samotar 

 

8h     + VALTER KOŠIR IN    

     DIANA BROZ, ZA FARANE           

10h    + ALOJZIJA GOLE IN    

           ALOJZ TER LIDIJA  

           PARFANT 

18. 6. 

PONEDELJEK 
Gregor, Janez Barbarigo, škof 

 

19h       + PAVLA ARZENŠEK      
 

19. 6. 

TOREK 
Nazarij, prvi koprski škof 

 

7.30h  + IVAN DROFENIK 
 

20. 6. 

SREDA 
Adalbert, škof 

 

19h       + ALOJZIJA LIPOVŠEK 
 

21. 6. 

ČETRTEK 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

 

7.30h + JOŽEFA IN FRANC  

            JELEN 
 

22. 6. 

PETEK 

Janez Fisher, škof, Tomaž 

More, mučenca 

 

19h     + ALOJZIJA LIPOVŠEK 
 

 

23. 6. 

SOBOTA 
Jožef Cafasso, redovnik 

19h     + MARIJANA IN FRANC  

            OGRISA 

24. 6. 

NEDELJA 

 

 

Rojstvo Janeza Krstnika 

– kres – Rumold, mučenec, 

samotar 
 

 

8h             ZA FARANE 

10h    + ALOJZIJA LIPOVŠEK 
    

 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek,  fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 
spletna stran: www/zupnija- petrovce.rkc.si  


