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20. september 2020 – 34 –
25. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 20,1-16)
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo je
podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd.
Z delavci se je pogódil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog
tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel:
›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in
okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. 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?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v
vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči
delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki
so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili,
da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli,
so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih
izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ 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.«
Sv. pater Pij iz Pietrelcine, 23. september - Pater Pij se je rodil z imenom Frančišek
revnim kmetom v italijanskem kraju Pietrelcina. Že od zgodnje mladosti je želel
postati kapucin. Njegov oče je odšel na delo v Ameriko, da bi zaslužil denar in sinu
omogočil uresničitev poklica. Leta 1903 si je nadel kapucinsko oblačilo in sedem let
kasneje prejel duhovniško posvečenje. Od leta 1918 pa do svoje smrti je pater Pij
nosil vidne stigme – Kristusove rane. Sprva je molil, da bi jih bil rešen, a je pozneje
ta dar sprejel. Njegova vera in upanje sta se uresničevala v ljubezni, s katero je
sprejemal ljudi kot zdravnik duš in spovednik. Z željo, da bi ljudem lahko pomagal
lajšati tudi telesne bolezni, je v kraju San Giovanni Rotondo ustanovil sodobno
bolnišnico. V tamkajšnjem samostanu je prebil skoraj vsa leta svojega redovniškega
življenja. Že za časa njegovega življenja so se tja zgrinjale velike množice romarjev.
A pater Pij prav nič ni bil vesel tistih, ki so v San Giovanni Rotondo prišli zgolj iz
radovednosti. Želel je, da bi romarji prihajali z vero in voljo po spreobrnjenju. Bil je
mistik, a se je čutil navadnega človeka in delil z ljudmi vse od kulture do verovanja.
Ljudje so ga imeli za nekoga v svoji sredi. Svoje blagoslovljeno zemeljsko poslanstvo
je sklenil 23. septembra 1968. Tako je odšel mož ponižnosti, molitve in pokore.

Med svetnike je bil blaženi pater Pij slovesno umeščen 16. junija 2002, pred največjo
množico ljudi , ki se je do takrat kdaj koli zbrala ob kakšni kanonizaciji.
»Življenje tega ponižnega Frančiškovega sina ni bilo nič drugega kot nenehna vaja
v veri, ki jo je krepilo upanje v združenje s Kristusom v nebesih«, je med sveto mašo
na Trgu sv. Petra ob razglasitvi za blaženega, zanj dejal sv. Janez Pavel II.
Srečanje duhovnikov letnika `68. V sredo, 23. septembra, bo v našem samostanu
redno letno srečanje duhovnikov, posvečenih leta 1968 – pred dvema letoma so
praznovali zlato mašo. Ob posvečenju jih je bilo 44, zdaj je 20 od teh že med
pokojnimi. V letniku sta tudi dva škofa, prvi in drugi celjski škof, Anton Stres in
Stanko Lipovšek in seveda naš p. Metod Benedik. V sredo ob desetih se bodo zbrali
k skupni sv. maši, ki jo bosta vodila naša škofa. Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Slomškova nedelja – Letošnje praznovanje Slomškove nedelje bo 27.
septembra, na Bizeljskem. Geslo je Domovina – naša ljuba mati. Ob 15.00 bo
molitvena ura, ob 16.00 pa bo slovesna sveta maša. Lepo vabljeni!
Nabirka prihodnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
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

PONEDELJEK, 21. september 800 za žive in †† Šprajc
Matej, evangelist, apostol
1800 † Srečko Bobnič
TOREK, 22. september
Ignacij iz Santhia, duh., red.

800 † Niko Carević (gr. 22)
1800 † Ivan Seme

SREDA, 23. september
Pij iz Pietrelcine, duh., red.

800 po namenu
1800 za nerojene otroke

ČETRTEK, 24. september
Anton Martin Slomšek

800 † Niko Carević (gr. 24)
1800 za ozdravitev notranjih ran

PETEK, 25. september
Sergij Radoneški, menih

800 † Niko Carević (gr. 25)
1800 † Fanika in Franc Golec

SOBOTA, 26. september
800 † Josip Marodi
Kozma in Damijan, mučenca 1800 † Angela Tratnik
NEDELJA, 27. september
26. nedelja med letom
- Slomškova nedelja
Vincencij Pavelski

800 † Ivan Pirnat (obl.)
930 † Ivan Seme
1800 † Niko Carević (gr. 27)
1100 Tremerje: Mihael Robida
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