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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.« 
 

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 

 

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo Pridigarja in ne znajo 
moliti psalmov?« mrmrajo »najbolj zavzeti« kristjani. 

»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo vsaj tedna na leto na 
poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem znamenitem samostanu?« mrmrajo 
nobel kristjani. 

»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne prihajajo na župnijska 
srečanja, ki jih ne moreš razumeti, če ne postaneš naš član?« mrmrajo 
večerni kristjani. 

Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na 
hitro, da tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo skupnostjo« ...  

Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske kristjane, ki 
zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v hlačke, pa so 
vendarle prišli. 

Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati ob 
petih in iti na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo. 

Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni, 
velikodušni, vedno pripravljeni pomagati.  

In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen in 
dobroto. Po: T. Lasconi 
 



SREČANJA ZA BIRMANCE IN DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO 
Smo v času duhovne priprave 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 srečanje bo v petek, 
25. septembra ob 19. uri bo v veroučnih prostorih, v nedeljo, 27. 
septembra pa bo ob 10.15 sveta maša z birmanci, botri in starši. 
Povabljeni vsi, skupni pripravi na praznik svete birme. 
 
NŠI RAJNI 
Umrla je Ivanka Anderluh iz Belega. Pogrebna sveta maša v avli vežice in 
pogreb bo, danes v nedeljo, ob 16. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 
 
VAJE ZA SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 
V sredo ob 17. uri, vabljeni prvoobhajanci na skupno vajo za slovesnost 
prvega svetega obhajila v župnijski cerkev.   
 
SVETA SPOVED ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 
Sveta spoved za starše prvoobhajancev bo v četrtek, petek in soboto pol 
ure pred in med  večerno sveto mašo. 
 
ČIŠČENJE CERKVE IN NJENE OKLICE 
Za slovesnost prvega svetega obhajila povabljeni starši prvoobhajancev, 
da očistite cerkev in njeno okolico, v četrtek ob 17. uri. 
 
SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA  OBHAJILA 
V nedeljo bomo v župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila. 
Zardi varovanja zdravja, vas prosimo, da pazimo drug na drugega in se 
tako tudi ravnamo. Zato je v nedeljo za slovesnost prvega svetega obhajila 
izven redna maša ob 11.30 uri. V cerkvi so potrebne maske. Razmik klopi v 
cerkvi je dovolj velik, da se lahko sedi v vseh klopeh. K sveti maši lahko 
povabite sorodnike, ni omejitve, ker bodo klopi nameščene tudi zunaj 
cerkve in bodo lahko vsi sedeli, tudi ozvočeno bo zunaj. 
 
SOBOTNE VEČERNE SVETE MAŠE: Ob sobotah bodo večerne svete maše, 
kot nedeljske. Zato lahko večroučenci, ki zaradi obveznosti ne morejo k 
sveti maši ob nedeljah, pridejo ob sobotah večer, pa tudi vsi tiski, ki imate 
ob nedeljah dopoldan kakšne nujne obveznosti (služba). 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v 
župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se vidi bolj malo, stroški pa niso tako 
mali. Zato vas res lepo prosim za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 
4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu septembru skrbijo 
za župnijsko cerkev, kapelo in veroučne prostore verniki iz Gaja in Korpul.  



25. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
21.9.2020 

sv. Matej 
evangelist 

8.00 v zahvalo za zdravje in obletnico 
poroke      

Torek 
22.9.2020 

sv. Mavricij 
mučenec 

8.00 v dober namen 

Sreda 
23.9.2020 

sv.  Pij iz 
Pietrielcine 

8.00 za † Franca Zvonarja     
za † Dušana Javoriča 

Četrtek 
24.9.2020 

bl. Anton 
Martin 

Slomšek 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Martino Gajšek (obl)  
za † Jožeta in Štefko Linasi  

Petek 
25.9.2020 

sv. Sergej 
Radoneški 

menih 

19.00 za † Milana in Slavico, Marijo in 
Milana (ml) Rebernika, Vinka 
Straška, Jožeta in Majo Černezel, 
Vinka Drofenika, Edija Lorgerja 
za †  Ano Pekošak 

Sobota 
26.9.2020 

sv. Kozma 
in Damjan 
mučenca 

19.00 za † Nežo Verk, Ivana in brate 
Černoša 
za † Romana Cerovška  
za † Jurija in Silvo Skale 

Nedelja 
27.9.2020 

26. 
NEDELJA 

MED 
LETOM 

sv. 
Vincencij 
Pavelski 
duhovnik 

Slomškova 
nedelja 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 
maša za 

birmance 
 
 

11.30 
prvo 
sveto 

obhajilo 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivanko Anderluh, 8. dan  
za † Mirkota, starše, brate in 
sestro Peperko, starše in brate 
Počivalšek 
za † Nežko in Andreja Hostnika, 
Alojza in Rozalijo Krašovec (obl) 
sorodnike 
za † Antonijo Otorepec, rodbino 
Orač, Rudolfa Zidarja, Avgusta 
Došlerja 
za † Frančiško, Vinka in rodbino 
Habjan, Marijo Delost, Faniko in 
Draga Sveta  
za † Petra in Majdo Kolar (obl) 
za † Ano Kamplet 
za † Milko, Ivana in Marico Skale, 
Bredo Vražič, Frančiško Zalokar 
za † rodbino Dečman in Skale 

www.zupnija.smarje.com; Izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan  

http://www.zupnija.smarje.com/

