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25. nedelja med letom 

 

VSI SMO DELAVCI V VINOGRADU 

Odgovoril 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?« 

(Mt 20,13-15) 
 
V dneh, ko se ljudje pogosteje mudijo v vinogradih, kjer obirajo sadove vinske 
trte, je evangeljski odlomek o delavcih v vinogradu prav blizu vsakodnevni 
podobi, vendar je sporočilo, ki nam ga želi podati, morda nekoliko globlje, kot 
je 'videti na prvi pogled'. 
Razlagalci evangelija pravijo, da je Jezus s priliko o delavcih v vinogradu hotel 
svojih rojakom povedati, da Božje kraljestvo ni namenjeno samo njim. Izrael je 
bil  sicer prvi poklican, za njim pa jih bo poklicanih še mnogo. Zato naj ne 
gledajo postrani tistih, ki jih Bog kliče pozneje. Veselijo naj se, če Bog svoje 
darove deli tudi komu drugemu. 
Delavci, ki so prišli v vinograd prvi, so pričakovali večje plačilo. Ker ga niso 
prejeli, so podvomili v gospodarjevo pravičnost. Gospodar pravi, da krivice ne 
dela. V čem je nesporazum? Tisti, ki so prišli na delo prvi, presojajo one, ki so 
prišli pozneje, samo po uri prihoda na delo. Gospodarjev pogled je širši, globlji 
in celovit. Gospodar vseh ljudi pozna vsakogar od nas v vseh razsežnostih časa 
in prostora, duše in telesa, obdarovanosti in omejenosti. Zato more samo on 
pravično presoditi, kakšno plačilo kdo zasluži ter kdo pride pri njem na vrsto 
prej in kdo pozneje. 
Bog vedno znova kliče nove ljudi. Tisti, ki že desetletja delajo v Božjem 
vinogradu, niso nič zaslužnejši, le bolj odgovorni so, pa čeprav se tega pogosto 
sploh ne zavedajo. Če so ti, ki od zdavnaj hodijo z Bogom, nevoščljivci tem, ki 
bodo jutri ali šele zadnji trenutek pristopili k Božjemu ljudstvu, s tem samo 
pokažejo, da sploh niso vedeli, za kaj so si doslej prizadevali; kažejo, da so 
sebični, ker so hoteli rešiti zgolj sebe. 

Po Beseda da besedo 

Slomškova nedelja, 28. 9. 2014 - Letos obhajamo 100-
letnico posvetitve bazilike Lurške Matere Božje v 
Brestanici. Zato je zelo primerno, da bomo letošnjo 
Slomškovo nedeljo obhajali v tem svetišču.  

Ob 15.00 bo molitvena ura in ob 16.00 slovesno somaševanje 

škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil msgr. dr. Juliusz Janusz, 

apostolski nuncij. 

Odhod avtobusa iz stare avtobusne postaje bo ob 13.45. 

Taizejska molitev - Mladi iz Celja vabijo vse mlade na taizejsko molitev, ki bo 
v petek, 26.9. ob 20.00 v cerkvi sv. Danijela. 

Kvatrna nabirka - Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo 
priporočamo.. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. september 
25. nedelja med letom 

Matej, evangelist, apostol 

     800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  †† Dolfi in Marija Bremec 
1800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
1030   Tremerje:  v zahvalo za romarje 

PONEDELJEK, 22. september 
Ignacij iz Santhija, red. 

    800   †† Jelena in Stjepan Purič in sorodniki 
  1800   †† Miro in Anton Košec 

TOREK, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, red. 

     800  † Štefan Ivanjko (gr. 1) 
1800   za zdravje staršev 

SREDA, 24. september 
Anton Martin Slomšek, škof 

   800   † Jože Marodi 
1800   †† starši Komerički in Maruša 

ČETRTEK, 25. september 
Sergij, menih  

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 3) 
1800   † Stanislav Šekoronja, 30. dan 

PETEK, 26. september 
Kozma in damijan, muč. 

     800  † Štefan Ivanjko (gr. 4) 
1800   †† Martina in Martin Gračner  
                in Gregor Korošec 

SOBOTA, 27. september 
Vincencij Pavelski, ustan. lazar. 

   800    † Štefan Ivanjko (gr. 5) 
1800  †† iz družine Čater 

NEDELJA, 28. september 
26. nedelja med letom, 

Slomškova nedelja 
Venčeslav, mučenec 

     800  †† Rafael Trobiš 
   930  v zahvalo za vse dobro 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:  † Jožef Bezgovšek (30. dan) 
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