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SEPTEMBER – KIMAVEC

20.KATEHETSKA NED25=ANDREJ KIM KOR.MUČ. 7-
za župljane,Frančiška,Franc Erker,st.starši,  10.-

po namenu KATEHETOV, Alojzija Špur           Stan-
ko Zorec    Za zdravje,bl.A.M.Slomšek   

21. PON=MATEJ (MATEVŽ)   8-n.Brezmadežne 19. ŽPS
22.TOR= MAVRICIJ    8.- na č.bl.A.M.Slomšku               

23.SRE= P.PIJ                     8.- po namenu 
24.ČET = bl.ANTON M.SLOMŠEK    19-  za zdravje       

25.PET=SERGIJ  18- molimo ..za duhovniške poklice.
Anton Javernik 

26.-SOB=KOZMA IN DAMJAN    17.-Anton Perkvič ,
Marija Martin Sagadin,Friderik Gajšek,Filip.Ana Kac 
27.NED26 =SLOMŠKOVA,  VINCENCIJ   7.- za  fara-
ne, za  mir umrlih pred rojstvom,       10.-Jože,Martina
Berglez,  Pavla Franc,Mlakar, Franc,Angela Koščak

obl.                 

ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE   NA
SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366

 JEZUS: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v
mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

  AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h
MOLIMO  ROŽNI VENEC vaš župnik,  bom
molil v župnišču  ti pa se mi doma v duhu pridruži!

MOLIMO   ROŽNI VENEC! zberi svojo družino, ali
pa moli vsaj ti sam  -                    od 20,45. do 21.

Ob 21. bo blagoslov.… 

Ali ne smem storiti s svojim, 
kar hočem?

 
Ali je tvoje oko hudobno,

ker sem jaz dober?« 

 Delavci v vinogradu
MATEJ 20 1 »Nebeško kraljestvo je namreč
podobno hišnemu gospodarju, ki je šel

zgodaj zjutraj najet delavce za svoj
vinograd.  

vinograd: vinska trta v SZ večkrat ponazarja izraelsko ljudstvo,
vinogradnik pa Boga, ki je zasadil svojo vinsko trto in jo varuje,
da bi mu prinašala sadove pravičnosti in svetosti, ter ji grozi z
uničenjem ob eshatološki sodbi, če ne bo izpolnila njegovih

pričakovanj  
2 Z delavci se je pogodil za en denarij na

dan in jih je poslal v svoj vinograd. 
za en denarij: dnevna delavska plača.

3 Okrog tretje ure je šel ven in videl druge
na trgu postajati brez dela. 

(3-6) tretje ... šeste ... devete ... enajste: od jutra (6. ure) do
večera (18. ure) so Judje šteli dvanajst ur. Tretja ura je

torej 9. ura zjutraj, šesta ura je poldne, deveta 3. ura
popoldne, enajsta pa 5. ura popoldne.

4 Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v
vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ 

5 In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure
je spet šel ven in storil prav tako.

6 In ko je šel ven okrog enajste ure, je
našel druge, ki so tam postajali, in jim je
rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez

dela?‹
7 ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali.

Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v
vinograd!‹

8 Pod noč pa je gospodar vinograda rekel
svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim

plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri
prvih.‹  

9 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.
11 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.‹

13 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.
15 Ali ne smem storiti s svojim,

kar hočem? Ali je tvoje oko
hudobno, ker sem jaz dober?‹  

s svojim tj. s svojim denarjem ali na svoji lastnini. - hudobno gl.
op. k 6,23, kjer ta gr. prid. prevajamo kot pokvarjeno.
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16 Tako bodo zadnji prvi in prvi
zadnji.« 

BOŽJA PRAVIČNOST Mt 20,1–16a

Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil 
pripravljen delati za takega gospodarja, ki 
daje enako plačo za eno uro dela kot za cel 
dan garanja. Po naši pameti so imeli čisto 
prav tisti, ki so pri obračunu zvečer 
protestirali: »Kje je pravica? Enako plačuješ 
tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki 
smo prenašali 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 nadaljevalo 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 povedati, da je na

tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi
bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne
bi do konca sveta. 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 Jezusovih učencev, kar

pa želimo biti vsi mi. 
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje
nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo
opravimo dobro. Bog nam obljublja

pravično plačilo. Po: S. Čuk

Dobri  Bog.  Kakor  si  našim  svetniškim  kandidatom
vselej dajal moči, da so zvesto sledili tebi, daj tudi nam
priložnosti,  da se v moči Svetega Duha   tvoji  zvesti
učenci.  Naj  po  zgledu  svetniških  kandidatov  tudi  mi
živimo tako,  da se  bo tvoja Cerkev vselej  krepila in
rasla.



Kdor spoštuje svoj narod, 
mora spoštovati 

tudi materino besedo 
in skrbeti za njeno čast.

(bl. Anton Martin Slomšek)


VEROUK: V TOREK: 
 1.R   13,30    7.R  14,35,  8.R 15,40
ČETRTEK: 
 2R. 4R.  12.50.  5R, 3R    13,40      6R.14.40,    
9R15,40

YOUCAT – katekizem za mlade
Kakšno mesto ima družina v Božjem načrtu?

Mož in žena, ki sta poročena, sestavljata skupaj s
svojimi otroki družino. Bog hoče, da se otroci,
kolikor je to mogoče, rodijo iz ljubezni staršev.

Otroci, ki so zaupani varstvu in skrbi svojih
staršev, imajo enako dostojanstvo kot njihovi

starši.
(KKC 2201–2206, 2249)

Bog  sam  je  v  svoji  globini  občestvo.  Kar  zadeva
ljudi,  je  družina  verna  slika  občestva.  Družina  je
edinstvena  šola  popolnih  odnosov,  ki  omogočajo
življenje. Otroci nikjer drugje ne odraščajo bolje kot
v  celoviti  družini,  v  kateri  se  živi  v  prisrčni
naklonjenosti,  v  vzajemnem  spoštovanju  in  v
medsebojni odgovornosti. Končno raste v družini tudi
vera; družina je, tako pravi Cerkev, Cerkev v malem,
»domača Cerkev«; moč njenega sijaja naj bi povabila
druge v občestvo vere, ljubezni in upanja.

    Kaj je to strah? Od zunaj ga nič ni od znotraj pa je 
votel.
          V cerkvi se zgodi vse mogoče in nemogoče. 
Zakaj še noben mašnik ni padel v kelih? Ker je pač 
kelih   pkelih remajhen.

STRELA – »Včeraj je na avtocesti vame udarila strela.«
– »Pa ni bilo hudo?« – »Najprej sem mislil, da mi je prišla
le dobra ideja.«
ZAPOSLITEV –  »Zaposlili  bomo  nekoga,  ki  je
odgovoren.«  –  »Potem  sem  jaz  pravi.  Ko  je  v
prejšnjislužbi bilo kaj narobe, so vedno rekli, da sem jaz
odgovoren.
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