
20. september 2020                -              25. MED LETOM               -                 LETO VI,  št.39 
Evangelij: Božja dobrota presega človekov pogled Mt 20,1 16a 

Tisti čas je Jezus povedal 
svojim učencem tole priliko: 1 
»Nebeško kraljestvo je 
podobno hišnemu gospodarju, 
ki je šel zgodaj zjutraj najet 
delavce za svoj vinograd. 2 Z 
delavci se je pogódil za en 
denarij na dan in jih je poslal v 
svoj vinograd. 3 Okrog tretje 
ure je šel ven in videl druge na 
trgu postajati brez dela. 4 Tudi 
tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v 
vinograd, in kar je prav, vam 
bom dal.‹ 5 In so šli. Okrog šeste 
in okrog devete ure je spet šel 
ven in storil prav tako. 6 In ko je 
šel ven okrog enajste ure, je 
našel druge, ki so tam postajali, 
in jim je rekel: ›Zakaj postajate 
tukaj ves dan brez dela?‹ 7 ›Ker 
nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. 
Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi 
vi v vinograd!‹ 8 Pod noč pa je 
gospodar vinograda rekel 

svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in 
končaj pri prvih.‹ 9 Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in 
dobili vsak po en denarij. 10 Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, 
vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. 11 In ko so to prejeli, so 
godrnjali nad hišnim gospodarjem, 12 češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si 
jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ 13 Odgovóril je 
enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj 
za en denarij? 14 Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu 
zadnjemu dati kakor tebi. 15 Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je 
tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ 16 Tako bodo poslednji prvi in prvi 
poslednji.« 



"POHUJŠLJIVA" BOŽJA PRAVIČNOST 
Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega 

gospodarja, ki daje enako plačo za eno uro dela kot za cel dan garanja. Po 
naši pameti so imeli čisto prav tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: 
"Kje je tu pravica? Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, 
ki smo prenašali težo dneva in vročino!" Pravim – po naši pameti. Jezus je 
imel namen s tole zgodbo povedati nekaj zelo pomembnega za naše 
življenje. Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust preroka Izaija: 
"Moje misli niso vaše misli in moja pota niso vaša pota, govori Gospod." 
Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. 
Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, ker nujno sodimo po tem, kar 
vidimo, Božja pa se ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od 
nas premore. 

Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu od 
nas daje dovolj možnosti, da bi bil srečen tu in 
potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo 
naše življenje, kakršnega smo sejali na tem svetu. 
Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v 
današnjem evangeliju protestnika sprašuje: "Ali je 
tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?" Slovenski 
pregovor ve povedati, da je na tem svetu 
nevoščljivosti toliko, da ne bi bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi 
do konca sveta. Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž 
zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne gre vse po 
sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata strašno pomanjkanje 
ljubezni do bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved Jezusovih učencev, 
kar želimo biti mi vsi. 

Vrnimo se k evangeljski zgodbi. Gospodar je šel najemat delavce ob 
različnih urah dneva. Gospodar v tej zgodbi je seveda sam nebeški Oče, 
najemniki pa smo ljudje. Dan se je pri Judih začenjal zjutraj ob šestih. Torej 
so prvi šli na delo že ob tej uri. Tudi nas je Bog poklical že "zjutraj", v naši 
otroški dobi, saj smo vero prejeli v zibelko kot dediščino svojih staršev. To 
je nedvomno velika milost, ki pa izgubi vsako veljavo, če z njo ne 
sodelujemo. Kaj bi koristilo iti na delo ob šestih zjutraj, pa potem ves dan 
pasti lenobo? Tako ravna vsak, ki je krščen brž po rojstvu, potem pa za 
rast svoje vere nič več ne napravi. Hodi še k verouku do prvega obhajila in 
do birme, potem pa se "potrudi", da vse čim prej pozabi in živi kot pogan, 
ki za Boga še slišal ni. Seveda otrok ne more sam rasti v veri, ampak 
potrebuje oporo svojih staršev. Janez Pavel I., katehet na papeškem 
sedežu, je nekoč dejal: "Prvi katekizem, ki ga berejo otroci, je življenje 
njihovih staršev."  

Potem je gospodar klical okoli devetih pa še opoldne. Tudi k veri so 
mnogi poklicani v kasnejši življenjski dobi. Morda k temu pripomorejo 
dobri zgledi prijateljev, dobra knjiga, ki jo človek dobi v roke, ali kaj 



drugega. Bog ima nešteto poti do srca. Taki ljudje znajo vero bolj ceniti, 
ker vedo, koliko truda stane, da prideš do nje. Čeprav so v Božji službi 
manj časa, so pa z večjo ljubeznijo in edino ta pri Bogu nekaj tehta.  

Nazadnje se je gospodar odpravil na trg, kjer so stali ljudje, ob petih 
popoldne, eno uro pred koncem dneva. To je podoba tistih, ki najdejo pot 
do resnične vere na večer svojega življenja. Morda so bili krščeni, morda 
so v otroških letih prejeli zakramente, pa je prišlo v življenju kaj vmes, da 
so vero povsem zanemarili, da je bila zakopana kot žerjavica globoko pod 
pepelom, zdaj pa, ko se bliža srečanje z Gospodarjem in ura plačila, pepel 
razpihajo in plamen vere spet oživi. To je izredna milost, ki ni dana 
vsakomur. Vsakomur pa Bog, pravični Gospodar, zagotavlja plačilo za 
ljubezen, s katero mu služi. Silvester Čuk 

 
Iz zakladnice Slomškovih nagovorov: 
 »Pogostokrat sem slišal, da se ljudje čudijo, kako so naši predniki zmogli 

toliko cerkva zgraditi in jih tako bogato 
okrasiti. Ali so bili bolj premožni kot mi? 
Sploh niso bili premožni, le potrebovali 
niso toliko kot mi. Hude letine jim niso 
prizanašale, pa klub temu niso pozabili 
na Boga. Spoznali so, da le malo tega, 
kar jim je Bog dal, njemu namenijo, kar 
Bogu posodijo, pa se jim bo stoterno 
povrnilo. Sami so bili ubogi, skrbeli pa 
so za lepoto cerkva in za Božjo čast, 
zato jih je Bog osrečil – in le dvojega je 
treba, da se veliko lepega in dobrega 
zgotovi: goreče srce Božje ljubezni in 
združena moč. Tako kot male mravlje 
nesejo dragega kadila in drobne čebele 
žlahtnega medu in voska, tudi farani po 
malem veliko dobrega naredijo, če so 
enotni in dobrosrčni.  

A vedite: fara ni poštena, čeprav ima še tako lepe cerkve in velike 
zvonove, če nima poštenih ljudi. Kakšni so bili naši predniki? Jezus pravi, 
da jih bomo spoznali po njihovem sadežu. Poznal sem veliko starih mož, 
ki so veljali za poštenjake – bili so pravični kristjani, pridni kmetje, pokorni 
Bogu in svoji gosposki. Niso sicer toliko znali in vedeli kot mi danes, zato 
pa so bili mož beseda in so se greha bolj bali kot ognja. Svoje otroke so 
vzgajali v Božjem strahu, zapustili pa so jim poštenje in dobro srce, kar je 
najboljša dota. Dobro (to je) po krščansko vzgojeni otroci so krona 
poštenih staršev, slava in žlahtne rože svojega rojstnega kraja in fare.« 
 



SREČANJA ZA BIRMANCE IN DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO 
V teku so srečanja za birmance kot pripravo na zakrament svete birme. 
Ker devetdnevnica pred sveto birmo ni mogoča v takšni obliki kot 
običajno, bo potekla v obliki občasnih srečanj in svetih maš. Šesto bo v 
petek, 25. septembra ob 19. uri bo v veroučnih prostorih v Šmarju, v 
nedeljo, 27. septembra pa bo ob 10.30. uri sveta maša z birmanci, botri in 
starši. Povabljeni vsi, skupni pripravi na praznik svete birme, ki bo v 
soboto, 10. oktobra ob 10. uri v Šmarju. Prosim, da srečanja in svete maše 
vzamemo odgovorno in resno. 
 
SLOMŠKOVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je Slomškova nedelja. Osrednje 
slave Slomškove nedeljo bo na Bizeljskem ob 15. uri. 
  
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Laš. 
 

25. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
21.9.2020 

sv. Matej 
evangelist 

  

Torek 
22.9.2020 

sv. Mavricij 
mučenec 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Mirota Božiča, starše 
Božič in Dolšak, dva Nika 
Mlinariča, rodbino Mejavšek 
za † Marija, Stanka, Srečka in 
Branka Murkota, Katko Inkret 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
23.9.2020 

sv.  Pij iz 
Pietrielcine 

  
 

Četrtek 
24.9.2020 

bl. Anton 
Martin Slomšek, 

škof 

  

Petek 
25.9.2020 

sv. Sergej 
Radoneški 

  

Sobota 
26.9.2020 

sv. Kozma in 
Damjan, muč. 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca 
za blagoslov v družini 

Nedelja 
27.9.2020 

26. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Vincencij 

Pavelski, duh. 
Slomškova 

nedelja 

9.00 
 
 

10.30 

za † Ano Zvonar, 8. dan  
za † očeta Angela Pahorja, 
Franca in Marijo Pirš  
za † Milico in Mirico Stiplovšek 
za † Julijano in Jožeta 
Stiplovška, sorodnike 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


