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33. nedelja med letom  

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,14-30) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Neki človek se je odpravljal 
na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izróčil svoje premoženje. Enemu 
je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, 
in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil pet 
drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga. Oni pa, ki je prejel 
enega, je šel, skôpal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel 
gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 
pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, 
pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V 
malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ 
Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi 
izróčil, glej, dva druga sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti 
služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega 
gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel 
sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se 
in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa 
mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, 
in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob 
vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte 
tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu 
pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v 
najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹« 

Teden zaporov, »Združeni v zaporu«,15. do 21. november: Zaprte osebe vedo vse o 

zaporu, ki je precej bolj neusmiljena izkušnja kot »ostati doma«, ki so jo številni izkusili 

med virusno pandemijo/epidemijo. Vendar so se zunaj zaporskih zidov ljudje vseh 

starosti morali naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi so občutili strah, 

zbeganost in pomanjkanje nadzora. V preteklih mesecih smo izgubili svobodno bližino 

svojih najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri ljudje so v tem času občutili neznosno 

breme bolečine in žalosti. Nekateri so bili osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli 

več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti za zaporskimi zidovi 365 dni na leto. Ko 

med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakor koli vpletene v kazensko 

pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih, žrtve kaznivih dejanj in za same zaprte 

osebe, ne govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. Molimo za 

družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, 

ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu. 

Maše za pokojne: V novembru vsak dan darujemo sveto mašo za pokojne, ki jih 
priporočite. Če ne morete sami napisati na list vaših pokojnih, nam lahko sporočite 
njihova imena po telefonu ali elektronski pošti, ob priložnosti  pa oddate svoj dar 
(lahko tudi preko TRR: SI56  0510 0801 5402 525 Abanka d.d.). 

Na razpolago je Pratika (6,50 €), Marijanski koledar (2,50 €), Koledar list (0,7€). 
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Albert Velik, škof, c. uč. 

   † Stanislav Gorenjak 
   † Vida Ojstršek (obl.) 
   † Milivoj in Marija Topolič 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 16. november 
Marjeta škotska, kraljica 

   † Ludvik Kamplet (obl.) 
   Za pokojne 

TOREK, 17. november 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

   Za pokojne ustanovitelje 
   † Frančiška Verdev 
   Za pokojne 

SREDA, 18. november 
Roman, diakon, mučenec  

   Po namenu darovalca 
   Za pokojne 

ČETRTEK, 19. november 
Matilda, red., mistikinja 

   †† člani FSR 
   Po namenu 
   Za pokojne 

PETEK, 20. november 
Edmund, kralj 

   Za dobrotnike 
   Po namenu 
   Za pokojne 

SOBOTA, 21. november 
Darovanje Device Marije 

   † Jože Marodi 
   † Cecilija Fajs 
   Za pokojne 

NEDELJA, 22. november 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

Cecilija, devica, mučenka 

   †† starši Ribič – Hriberšek, sestra Ivana,  
         Franc Janežič in Sarica 
   Za zbor sv. Cecilije 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  


