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NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

04.10.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Slavka in Julijano Reher, obl.  

10.00   za rajne Cesarjeve   

Ponedeljek Favstina Kowalska                  

05.10.                 19.00   za +Marijo Ograjenšek                                        

Torek Bruno, ustanovitelj kartuzijanov          

06.10.        7.00     za +Jožeta Podpečan in rajne Kovačeve  

Sreda Rožnovenska Mati Božja                    

07.10.                                                    7.00     za +Antonijo Podpečan                      

Četrtek Tajda                                           

08.10.         8.00     na Pernovem   za +Jožeta Pečnik                 

Petek Dionizij                                                            

09.10. 19.00   za +Matevža in Frančiško Krajnc                   

Sobota Danilo                                                   

10.10.          7.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger                                 

NEDELJA 28. MED LETOM                               

11.10.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Dušana Pečnik  

10.00   za +Adolfa, Jakoba in Ivanko Žolnir  

                    ter rajne Štampetove  
 

                                  



                 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA 
          

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

GOSPOD BO DAL VINOGRAD V NAJEM DRUGIM 
 

Iz svetega evangelija po Mateju                    
 
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Poslušajte 
drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga obdal z ograjo, 
izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter 
odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, 
da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega 
pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, 
več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega 
sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so 
sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove 
dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar 
vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto 
pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času 
dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so 
ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v 
naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, 
ki bo obrodilo njegove sadove.« 

 

 
Mt 21,33–43 

JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? 

 

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.«    

S to sodbo se zaključi prilika o hudobnih vinogradnikih, ki jo je Jezus na predvečer svojega trpljenja 

povedal judovskim velikim duhovnikom in starešinam. Zaradi trdnega prepričanja, da so Božji izvoljenci, 

ker imajo njegovo postavo »v mezincu«, niso hoteli sprejeti Jezusa, Božjega Sina. Ta je bil zadnji klicar, 

poslan od Gospodarja vinograda z naročilom, naj oddajo pridelek: sad življenja po »največji zapovedi« - 

ljubezni do Boga in do bližnjega. Evangelist Matej pove, da so v priliki duhovniki spoznali, da govori o 

njih, in bi ga umorili, če se ne bi bali ljudstva. Bilo pa je že trdno sklenjeno, da tega zoprnega 

»izterjevalca« sadov Božjega vinograda spravijo s poti. 

»Brez dvoma je prilika o hudobnih vinogradnikih povedana glede na ravnanje Izraela v odrešenjski 

zgodovini: služabniki, ki jih je gospodar vinograda poslal, da bi prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« 

razlaga Hans Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. stoletja. »Vendar te prilike ne bi 

bilo v Novi zavezi, ko ne bi zadevala Cerkve. Le-ta je, kot pravi sklepna beseda, tisto ljudstvo, kateremu 

bo izročeno Božje kraljestvo, odvzeto Izraelu, z namenom, da bi Bog končno vendar dobil pričakovani 

pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve, takšne, kot jo predstavljamo.« 

»Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo preveč lagodno in mirno za kamnitimi zidovi naših cerkva. 

Preveč radi mislimo, da je dovolj biti pri maši, sodelovati pri bogoslužju, od časa do časa pokazati neko 

navidezno spokornost, položiti kovanec na dlan reveža, se držati treh ali štirih zapovedi. Povem vam, da 

Bog od nas kristjanov zahteva veliko več, neskončno več. To naše pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz 

navade in preračunljivost, ni pravo krščanstvo, temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silone) 
 

Po: S. Čuk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicer pa, bratje, vse, kar je 
resnično, kar je vzvišeno, kar je 
pravično, kar je čisto, kar je 
ljubeznivo, kar je častno, kar je 
količkaj krepostno in hvalevredno, 
vse to imejte v mislih. (Flp 4,8) 
 

Včeraj je bila cerkev polna, tako polna, da klopi in stolov ni bilo dovolj za 
vse. 
Pri blagoslovu na koncu maše sem pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, 
možje, žene, starejši in ta duhovnik iz cerkve vrnili v svoje hiše, 
stanovanjske bloke, na ulice, v službe, v bifeje, na avtobuse z odločno 
mislijo, da bodo delali vse, kar je dobro, lepo, pravično, hvalevredno, kaj bi 
se zgodilo? 
Gospod, naš konec dežele bi se kar naenkrat spremenil, kakor tisti 
cvetovi, ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije sončni žarek.« 
Nato sem pomislil na vse cerkve po naši domovini in po svetu, najbrž 
ravno tako polne kakor naša. Mislil sem si: »Če bi vsi kristjani šli iz vseh 
cerkva s trdim sklepom, da bodo delali vse tisto, kar je dobro, lepo, 
ljubeznivo …, kaj bi se zgodilo? Ves svet bi se naenkrat spremenil.« 
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cerkve in zgodilo se ne bo nič. Prav nič. 
Gospod, kdo nam je vtepel v glavo, da biti kristjan pomeni slaviti tebe kot 
mogočnega tu notri in pričevati zate kot neznatnega tam zunaj? 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 



 

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. 

Nekoč je bila to skoraj vsakdanja molitev po naših 

družinah. 

Mladi ga danes večinoma ne znajo več moliti. 

Če bi kdo imel željo, da se to molitev nauči, ali da jo vsaj 

spozna – ni problema, odkar imamo internet!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************* 
 
 
 

 

 

Danes (4. oktobra) se začenja TEDEN ZA ŽIVLJENE. Njegova 

vsebina je povabilo, »da bi skrbeli drug za drugega, od spočetja 

dalje pa vse do naravne smrti, preko katere, kot zaupamo, vodi pot v 

večno življenje.  

Ta teden lahko spremljamo na https://.gibanjezazivljenje.si/#teden .  

https://.gibanjezazivljenje.si/#teden

