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13. september 2020 – 33 – 

24. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,21-35)  

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim 

svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim 

ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. 

Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi 

služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč 

talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo 

ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj 

in ga prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega služabnika 

usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil. 

Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 

sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj 

in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel 
v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, 

so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. 

Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem 
ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, 

kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjézil in ga izročil 

mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril 

z vami, če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.« 

Praznik povišanja Svetega križa, 14. september 

Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar 

Konstantin dal kristjanom svobodo je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je 

moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ. 

Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega vstajenja 

in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta 
bili med seboj povezani, sta bili posvečeni 13. septembra 335. V veličastni cerkvi 

Božjega groba (Svetega križa) so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič 

izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto 

na ta dan praznovali „povišanje svetega križa“. Tako je posvečenje dvojne cerkve 

skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik 

v čast svetemu križu. 

Kmalu so obhajali ta praznik tudi v Carigradu. V Rimu ga je uvedel 

v 7. stoletju papež Gregor Veliki. Praznik nas spodbuja, naj z živo 

vero častimo podobo križa, veliko znamenje krščanstva. Na križu je 

trpel sam Božji Sin Jezus Kristus. Na njem je umrl On, ki ga je Bog 

dal za nas vse, ki je vstal od mrtvih in sedaj pri Očetu prosi za nas. 

Praznik nas spominja, da je Božja Ljubezen tako velika in močna, da 

je izničila lastnega Sina, da bi bili mi odrešeni. To nas vodi do 

spoznanja, da je ljubezen vedno, združena z žrtvijo. Ljubezni je 

lastno, da se žrtvuje, da trpi, da se izniči. 

Veliki oder sveta – Petek, 18. septembra 2020, ob 20. uri, v atriju Doma sv. 

Jožef: Uprizoritev znamenite duhovne igre španskega misleca iz sedemnajstega 

stoletja, Pedra Calderona de la Barce. Pripravljajo mladi iz župnije v režiji Jožeta 

Planinška in v sodelovanju z domačimi zbori. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. september 

24. nedelja med letom 

Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

    800  † Terezija Belaj   

   930 † Niko Carević (gr. 13) 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100  Tremerje:  † Jože Bezgovšek 

PONEDELJEK, 14. september 

Povišanje sv. Križa 
   800  † Niko Carević (gr. 14) 

1800   za žive in †† Šprajc 

TOREK, 15. september 

Žalostna Mati Božja 
   800  † Niko Carević (gr. 15) 

1800   po namenu 

SREDA, 16. september 

Kornelij in Ciprijan, mučenca 
   800  † Niko Carević (gr. 16) 

1800   † Frančka Šurk 

ČETRTEK, 17. september 

Robert Bellarmino, š., c. uč. 

   800  † Frančiška Verdev 

1800  †† Jana in Alojz Potočnik 

PETEK, 18. september 

Jožef Kupertinski, duh., r. 
   800   po namenu 

1800    † Marija Ojsteršek 

SOBOTA, 19. september 

Januarij, škof, mučenec 
  800  † Niko Carević (gr. 19) 

1800  † Matjaž Križnik (obl.) 

NEDELJA, 20. september 

25. nedelja med letom 

Andrej Kim Tae-gon, muč. 

    800  † Franc Ocvirk (30. dan)   

   930 †† Franc Rozman in Frančiška Gorišek 

1800  † Niko Carević (gr. 20) 

1100  Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 
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