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25. nedelja med letom

oznanilo
Če je tvoje srce 

brez hudobije in strasti, 
čisto brez madeža, 

si srečen, 
kajti tvoj pogled je jasen.

 (sv. Gregor iz Nise)

BOŽJA PRAVIČNOST      Mt 20,1–16a
Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pri-
pravljen delati za takega gospodarja, ki daje 
enako plačo za eno uro dela kot za cel dan ga-
ranja. Po naši pameti so imeli čisto prav tisti, 
ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je 
pravica? Enako plačuješ tiste, ki so prišli de-
lat pod noč, 
kot nas, ki 
smo prenaša-
li 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 nadaljeva-



lo 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 pove-
dati, da je na tem svetu nevoščljivosti 
toliko, da ne bi bilo treba drv, če bi 
gorela, in ugasnila ne bi do konca sve-
ta. 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 Jezuso-
vih učencev, kar pa želimo biti vsi mi. 
Prosimo Gospoda, da nas obva-
ruje nevoščljivosti. Naj svoje po-
slanstvo opravimo dobro. Bog 
nam obljublja pravično plačilo. 

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 20,13–16)

Samo da bo ... 
Kako radi rečemo: »Samo da bo zdravje, 
pa bo vse v redu!« Res, zdravje je velik 
dar, ki se ga skoraj redno zavemo šele, ko 
ga izgubimo sami ali kdo od domačih. 
Potem so večkrat ob bolezni ne znaj-
demo. Pritožujemo se, tarnamo morda 
drug čez drugega in si s tem težo bolezni v hiši še povečujemo. Zakonca sta si ob 
poroki obljubila, da si bosta ostala »zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdrav-
ju!« Prej ali slej pride ura, ko je treba to obljubo začeti uresničevati.  To pa gotovo 
ni lahko. Vendar, kot v nesreči spoznamo prijatelja, tako si zakonca še posebej v 
bolezni pokažeta, koliko se imata zares rada. Kristus, ki sta ga ob poroki povabila 
medse, bo njun najboljši prijatelj in pomočnik v bolezni in njenem prenašanju. 
Kako si ljubil prizadete in bolne!
Uči ljubiti tako tudi naju!
V najin dom si prišel na prav poseben način.
V bolnih starših sva te prepoznala.
Sprejela te bova in ti stregla.
Ti pa nama pomagaj nositi ta najin križ – z ljubeznijo!

Ljubezen je kot kruh: mora biti svež, da je najboljši.
Ljubezen je kot luna: če ne raste, se manjša.
Ljubezen je kot ogenj: če ne nalagaš drv, pojenja.
Ljubezen je kot dobro vino: se ne stara, ampak zori.
Ljubezen je kot potapljač: odkriva zaklade v globini.
Ljubezen je kot sonce: daje svetlobo in toploto vsem.

VZEMI SI ČAS
Vsak dan lahko slišimo: »Nimam časa!« 
Vsi imamo toliko opravkov.
Še nikoli ni bilo toliko ljudi brez časa – 
in še nikoli ni bilo toliko osamljenosti.
Zakaj imamo tako malo časa?
Vedno mislimo na to, kaj bi še radi imeli, 
kaj naj še naredimo, kaj še moramo ustvariti. 
Tako je vse naše življenje v celoti programirano.
Moj predlog:
Osvobodi se tega pritiska! 
Ustavi se, vzemi si čas …
Preženi iz svojega življenja ubijajoči 
»Nimam časa!«
Prenehaj s tem norim tempom življenja. 
Vzemi si čas, 
da boš dober človek za svoje soljudi.
  Phil Bosmans, Živi vsak dan

OZNANILA
V nedeljo, 

27. septembra 2020, 
bo sveta maša 

v Cerkvi Srca Jezusovega.

Moder je tisti, 
ki se zna 

v pravem trenutku ustaviti. 
– Homer 

Moder človek 
varčuje s časom in z besedami. – 

Francoski pregovor

Pomembno je, 
da te razglasijo za modrega, 

potem lahko delaš 
neumnosti drugo za drugo. 

– Jonathan Swift

VABILO
Rojstni dan in piknik
ob 80. rojstnem dnevu 
g. Štefke Turk.
Hrano in pijačo 
ČASTI 
gospa Štefka.
- nedelja
- 11. oktobra 2020
- po sveti maši
PROSIMO ZA PRIJAVO.
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Ste se danes 
že nasmejali?

UMAZANE RJUHE 
Mlad par se je po poroki naselil 
v mirno mestno sosesko.
Ko sta nekega jutra pila kavo, je žena 
opazovala, kako soseda obeša perilo. 
Možu je rekla: »Glej, kako so umazane 
rjuhe naše sosede! Najbrž bi morala 
uporabiti kakšen drug pralni prašek. 
Morala ji bom pokazati, 
kako se perejo rjuhe.«
Mož jo je poslušal, rekel pa ni nič.
Isto se je ponovilo še nekajkrat, ko je soseda obešala perilo.
Čez mesec dni pa se je žena začudila, 
ko je videla, da soseda obeša čisto perilo. Možu je dejala: 

»Glej, naša soseda je končno spoznala, kako se pere perilo. 
Le kdo jo je naučil?«
     »Nihče je ni naučil,« je odvrnil mož. »
     Danes zjutraj sem vstal bolj zgodaj 
     in medtem ko si se ti ličila, sem pomil okna.«

Podobno je v življenju: 
vse je odvisno od čistosti ‘okna’, skozi katero opazujemo ljudi in dogodke. 
Preden obsojamo, poglejmo, če smo očistili svoje srce, 
da bi mogli bolje videti in pravilno presojati.

Slon in slonica korakata držeč se za 
rilec. Slonica pogleda slona in vpraša: 
»Ali me imaš res rad, ali me samo 
vlečeš za nos?«
  
»Gospod Kovač, ali je že kaj odziva na 
vaš oglas, da iščete nočnega čuvaja?« 
»Ja. Od takrat so nam že 3x vlomili.«

Sin pride iz garaže in vpraša očeta: 
»Oče, naj ti povem, kakšna je bila moja 
prva vožnja s tvojim avtom? Ali hočeš 
to izvedeti iz časopisa?«

Moder si tudi takrat, 
ko ne verjameš vsake besede 

in  ne razneseš takoj, 
kar slišiš ali verjameš.

(Franc Cerar)


