
PRILIKA O SEJAVCU 
Ta naslov ni naš, temveč Jezusov, saj ga sam tako opredeli in v pripovedi sam 
pojasni izbiro. Ne namerava namreč govoriti o vseh semenih, ki jih je kmet po 
mlačvi zbral v svoji kašči, niti o tistih, ki jih bo prodal gospodinjam, da jih bodo 
zmlele, iz njih naredile 
moko in potem pogače 
ali kruh. Zanima ga 
samo tisto seme, ki ga 
kmet izbere, da bi ga 
potem posejal na svoji 
njivi za naslednjo 

žetev. Jezus torej 
govori o izbranem 
semenu, ki mu je 
zaupana točno  
določena naloga: roditi 
druga semena. 
Nekega dne se bo kmet 
spet spremenil v 

»sejalca«. Izbrano seme bo dal v bisago, ki si jo bo obesil 
okoli vratu. Šel bo na njivo, ki jo je jeseni, tik pred dežjem, 
pripravil za sprejem semena. Tam bo z desnico jemal seme iz bisage ter ga s krožnim gibom skrbno raztresel po 
zorani zemlji. Vendar takrat, zlasti pa v Palestini, ni bilo velikih polj, kakor jih vidimo po naših ravninah. Bili so 
samo majhni kosi zemlje, ki so jih obdajale dobro steptane poti, z jeziki zemlje, ki so prodirali med kamne ali med 

korenine trnovih grmov, katerih jim ni nikoli 
uspelo povsem iztrebiti. Sam kmet je torej vnaprej 
vedel, da mu bo kako zrno ušlo iz roke in bo 
izgubljeno. To je spadalo k negotovosti poklica. 
Vendar pa je Jezusova pripoved zgodba 
posejanega semena, ne sejalca, ki se pojavi samo v 
prvem stavku in potem izgine s prizorišča. Poleg 
tega Jezus to zgodbo pripoveduje v natančno 
določenih okoliščinah: oznanja kraljestvo in to dela 
s svojo besedo. Da bi prav zgradili svoje življenje, 
moramo torej poslušati in uresničiti besedo, ki jo 
je Jezus oznanjal kot od Boga poslani. 
Tako on kot njegovi neposredni poslušalci so 
vedeli, da je Bog po preroku Izaiju primerjal svojo 
besedo s semenom in rekel: »Ne vrne se k meni 
brez uspeha, /…/ temveč bo storila, za kar sem jo 
poslal« (Iz 55,10–11). Ko Jezus govori v podobah, 
ne govori v prazno, ampak se kakor preroki 
prilagodi okolju. Tako torej nagovarja tudi nas v 
našem današnjem svetu. Katero seme smo mi? 

 

 

15. NEDELJA MED LETOM – 12. JULIJ 2020 

Jezus, hvala ti za tvojo 
Besedo, ki jo smemo vedno 
znova prebirati in poslušati. 
Pomagaj nam, da bomo po 
njej tudi živeli, da bodo naša 
srca kakor dobra zemlja, iz 
katere bodo vzklili sadovi 
tvoje milosti. 

Kar mora v srce, mora skozi ušesa  
Matej je vedel, da je Jezusova pripoved prilika in to so vedeli ali slutili 
tudi učenci. Apostolom in tudi nam mora biti pojasnjeno, da seme 
pomeni „beseda o kraljestvu“, da so tla človekovo srce, njegova 
gluhota, površnost, zbeganost ali pozornost. Beseda je torej posejana v 
človekovo srce. Ni kriv sejalec in tudi seme ne, če setev ne vzkali. Prilika 
nam govori o Jezusovi izkušnji, da njegova beseda o božjem kraljestvu 
naleti velikokrat na ovire kot so ravnodušnost, nasprotovanje in  
zavračanje.  Drugi pa zaupajo v Božjo moč.  

Sveto pismo je za mojo ženo in mene kot zemljevid 

življenja, ki pri mnogih presenečenjih, ki jih prinaša s 

seboj življenje, nudi oporo in orientacijo. 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 15. nedeljo med letom.  

 Od ponedeljka naprej bo med nami novomašnik  lazarist Rok Vinko Žlender. 
 

 Prejšnjo nedeljo je bila nabirka za potrebe naše cerkve in župnije. Darovali ste 829 €. 
Najlepša hvala. 

 Na razpolago je nova številka revije Don Bosko, Misijonska obzorja.  

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in 
krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina vzhod / zahod 
 

 Danes se je preselil v večnost Ivan Hajdinjak iz Šratovec, ki je zadnja leta bival v domu 
starejših občanov v Rakičanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

15. NEDELJA MED LETOM  

NEDELJA   

12. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane 

Sv. Mohor in Fortunat 10.00 Za + Štefana in Anko Mataj ter + Haukove 

 

PONEDELJEK   

13. JULIJ 19.00 Za + mamo Cilko                                          (p. n. družine Purnomo Štelcer) 

Sv. Henrik   

 
TOREK   

 14. JULIJ 19.00 Za + Marijo Domajnko                                                        (bivše sodelavke) 

Sv. Božidar   

 

SREDA   

15. JULIJ 19.00 V čast Svetemu Duhu 

Sv. Vladimir   

 

ČETRTEK   

16. JULIJ 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Karmelska Mati Božja 19.00 Za vse + Bajzekove 

 
PETEK   

17. JULIJ 19.00 Za + Marjeto Zamuda                                      (Davorin Zamuda z družino) 

Sv.  Aleksij (Aleš)   

 
SOBOTA   

18. JULIJ 19.00 Za + Jerneja Bojneca, 2. obl. 

Sv. Friderik (Miroslav)   

16. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

19. JULIJ 8.00 Za žive in rajne župljane; Za + starše Hamler 

 10.00 Za + Antona Stranjšaka                                          (skupina čistilk cerkve) 

SVETE MAŠE 
Od  12. do 19. julija 2020 


