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NEDELJA 25. MED LETOM       

20.09.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Saro Veber                

10.00   za +Martina Rotar, obl.                      

Ponedeljek Matej, apostol in evangelist            

21.09.                 19.00   za rajne Skutnikove in Krušičeve  

Torek Mavricij                  

22.09.        19.00   za +Marico in Danija Dolar              

Sreda Pij iz Pietrelcine                        

23.09.                                                    7.00     za +Viktorja Potočnik                      

Četrtek ANTON MARTIN SLOMŠEK                          

24.09.         17.00     na Pernovem   za rajne Hriberškove in Štefančičeve 

Petek Sergij                                                              

25.09  19.00   za +Jožico Vipavc, obl.                    

Sobota Kozma in Damijan – kvatre                                   

26.09.          7.00     za zdravje                         

NEDELJA 26. MED LETOM – SLOMŠKOVA  

27.09.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Marijo in Antona Pecl  

                                          ter Franca Novak  

10.00   za +Zinko Vrhovnik   

                    ter starše Vrhovnik in Naraks    
 

                                  



                 

 

25. NEDELJA MED LETOM  
          

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

BOŽJA DOBROTA PRESEGA ČLOVEKOV POGLED 
 

Iz svetega evangelija po Mateju  
 

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo je 
podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj 
vinograd. Z delavci se je pogódil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj 
vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. 
Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so 
šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. 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?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj 
jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ 
Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in 
jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli 
okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da 
bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, 
so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih 
izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovóril je enemu 
izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en 
denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor 
tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem 
jaz dober?‹ Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mt 20,1–16a 

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 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 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 pa želimo biti vsi mi.  

Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravimo 

dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 
                                                                                                                                                                                                     Po: S. Čuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


