
27. MED LETOM                           4. oktober 2020                        Leto XIV, štev. 41 

Evangelij: Gospod bo dal vinograd v najem drugim Mt 21,33 43 
Tisti čas je Jezus rekel velikim 
duhovnikom in starešinam 
ljudstva: 33 »Poslušajte drugo 
priliko! Bil je hišni gospodar, ki 
je zasádil vinograd, ga obdal z 
ograjo, izkôpal v njem stiskalnico 
in sezidal stolp; in dal ga je v 
najem viničarjem ter odpotoval. 
34 Ko se je približal čas trgatve, 
je poslal svoje služabnike k 
viničarjem, da bi pobrali njegov 
pridelek. 35 Viničarji pa so 
njegove služabnike zgrabili in 
enega pretepli, drugega ubili in 
spet drugega kamnáli. 36 Nato je 
poslal druge služabnike, več 
kakor prej, in storili so z njimi 
prav tako. 37 Nazadnje je poslal k 
njim svojega sina, rekoč: 
›Mojega sina bodo spoštovali.‹ 
38 Ko pa so viničarji zagledali 
sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je 
dedič. Dajmo, ubijmo ga in se 

polastimo njegove dediščine!‹ 39 Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. 40 
Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« 41 Rekli 
so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim 
viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« 42 Jezus jim je rekel: 
»Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ 43 Zato vam 
pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo 
njegove sadove.« 
 
JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? 

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki 
bo dajalo njegove sadove.« S to sodbo se zaključi prilika o hudobnih 
vinogradnikih, ki jo je Jezus na predvečer svojega trpljenja povedal judovskim 



velikim duhovnikom in starešinam. Zaradi trdnega prepričanja, da so Božji 
izvoljenci, ker imajo njegovo postavo »v mezincu«, niso hoteli sprejeti Jezusa, 
Božjega Sina. Ta je bil zadnji klicar, poslan od Gospodarja vinograda z 
naročilom, naj oddajo pridelek: sad življenja po »največji zapovedi« - ljubezni 
do Boga in do bližnjega. Evangelist Matej pove, da so v priliki duhovniki 
spoznali, da govori o njih, in bi ga umorili, če se ne bi bali ljudstva. Bilo pa je že 
trdno sklenjeno, da tega zoprnega »izterjevalca« sadov Božjega vinograda 
spravijo s poti. 

»Brez dvoma je prilika o hudobnih vinogradnikih povedana glede na 
ravnanje Izraela v odrešenjski zgodovini: služabniki, ki jih je gospodar 
vinograda poslal, da bi prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« razlaga Hans 
Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. stoletja. »Vendar te 
prilike ne bi bilo v Novi zavezi, ko ne bi zadevala Cerkve. Le-ta je, kot pravi 
sklepna beseda, tisto ljudstvo, kateremu bo izročeno Božje kraljestvo, odvzeto 
Izraelu, z namenom, da bi Bog končno vendar dobil pričakovani pridelek. 
Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve, takšne, kot jo predstavljamo.« 

»Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo preveč lagodno in mirno za 
kamnitimi zidovi naših cerkva. Preveč radi mislimo, da je dovolj biti pri maši, 
sodelovati pri bogoslužju, od časa do časa pokazati neko navidezno 
spokornost, položiti kovanec na dlan reveža, se držati treh ali štirih zapovedi. 
Povem vam, da Bog od nas kristjanov zahteva veliko več, neskončno več. To 
naše pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz navade in preračunljivost, ni 
pravo krščanstvo, temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silone) 
Po: S. Čuk 
 
SUPERJUNAK 

Blaž in Neža sta se na vsakem koraku trudila, da nikoli nikomur ne bi odrekla 
pomoči. Drug drugega sta spodbujala in si dopovedovala, da zmoreta. Blaž je Neži z 
okornimi velikimi tiskanimi črkami napisal sporočilo: TI ZMOREŠ TE RAČUNE! Listek 
ji je zataknil v matematični delovni zvezek. Vedel je, da Neža nima rada matematike 
in da jo po tri strani računov za domačo nalogo spravijo v slabo voljo. Ko se je 
spomnila na Petra Klepca, se je lažje spopadla z matematičnim bremenom. 
Izračunala je zadnji račun in bila navdušena nad svojim znanjem. »Res postajam 
močna v matematiki!«  

»Jaz pa v nošenju bremen,« se je pohvalil Blaž, ki je pomagal mami prenesti 
polno vedro opranega perila.  

»Kmalu bova močna kot Bog!« je Blaž skrčil komolce in pokazal svoje mišice.  
»Blaž, tega si ne želi! Babilonci so želeli biti kot Bog, pa se jim je njihov stolp 

podrl,« je Neža previdno opozorila brata. »Nevarno si je želeti, da bi bili kot Bog.« 
»Zakaj pa? Saj nas starši spodbujajo, naj živimo kot Jezus. Zakaj si torej ne smem 

želeti biti močan kot Bog, da bi lahko delal dobre reči?!«  
Neža ni vedela odgovora. Poiskala je starše. Ati je prižgal svečko kot pri večerni 

molitvi in takole razložil: »Prav je, da si želimo živeti kot Jezus. Narobe pa je, da 
hočemo biti kot Bog. Bog nas je vse ustvaril in zato ga slavimo in se mu 
zahvaljujemo. To  počnemo tudi tako, da svojo moč uporabimo za dobra dela. Bog 



Oče nas ima neizmerno rad in želi, da smo srečni. Če bi hoteli vedno več in več 
moči, bi pozabili na druge in Boga. In ne bi bili srečni.« 

Mami je dopolnila atija: »Jezusa posnemamo tako, da se iz njegovih del učimo, 
kako živeti dobro. Jezus ni premagal slabega z mišicami, ampak z nečim drugim ...« 

»On sploh ni bil močan.« Blaž je bil kar malo razočaran. Jezusa je imel vedno za 
superjunaka. Ampak superjunaki imajo supermoči. Ne dovolijo, da jih drugi tepejo, 
kot so tepli Jezusa.  

»Jezus je vse slabo premagal s ponižnostjo. To pomeni, da je povsem zaupal 
Bogu Očetu in je vselej hotel narediti vse, kot hoče njegov Oče.« Povzeto po: M. Pezdir Kofol 
 
BOLJ, KOT ZNAM POVEDATI 
V času, ko si brez moči in volje, ko si poln strahu,  
je zelo pomembno, da srečaš dobrega človeka,  
ki te zna razumeti, ki te tolaži in te zna vzpodbujati. 
Vsi smo krhki ljudje; nismo angeli s krili,  
da bi se sprehajali po visoko napeti vrvi popolnosti.  
Vsi potrebujemo razumevanje, vzpodbudo in odpuščanje. 
Prav to si lahko vedno znova podarjamo.  
To nam je omogočil Jezus iz Nazareta. Ga poznaš? 
Mnogi ga poznajo po imenu, le redki kot najboljšega prijatelja. 
Prav on želi ljudi osvoboditi hudega, najslabšega,  
kar obstaja – in to je izgubljena, zavrnjena ljubezen. 
Približuje se revnim, trpečim, grešnikom in jih ljubi. 
Prepira pa se z bogataši in svetohlinci,  
ki so prepričani, da ne potrebujejo odpuščanja.  
»Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen,« pravi.  
Pripoveduje o sinu, ki se je izgubil in se vrnil,  
pa je bil sprejet z odprtimi rokami, brez vprašanj:  
»Kako?« in »Zakaj?« in brez očitkov.  
Jezus ni takšen kot ljudje. On je Ljubezen. 
Za vsakega, ki se izgubi, pripravlja zatočišče.  
Izgubljeno ovco ljubeznivo vzame na svoje rame. 
Jezusa ljubim bolj, kot to znam povedati. Tako rad bi, da ga spoznaš. 
Ne kot človeka iz davne, sive preteklosti, ampak kot prijatelja, ki živi. 
In to čisto blizu! Phil Bosmans 
 
MESEC OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V tednu, ki je pred nami  
vstopamo v mesec oktober, ki je še posebej mesec molitve rožnega venca. 
Lepo vabljeni k tej molitvi v cerkvi pred sveto mašo in tudi doma. 
 
VEROUK: Pričeli smo z veroukom. Lep vabljeni k sodelovanju in tudi k sveti 
maši. V četrtek imajo verouk vsi razredi. 
 
PRIČETEK UVAJALNEGA LETA ZA BODOČE BOGOSLOVCE: V tednu, ki je za 
nami so v našo zvezo treh župnij prišli fantje, trije, ki so v sebi čutijo duhovni 



poklic. V tem letu, ko bodo med nami, bodo še bolj prepoznavali svojo 
poklicanost, zato je to leto namenjeno razločevanju in še jasnejšemu 
spoznanju duhovnega poklica. Želimo jim dobrodošlico in lepo počutje med 
nami. Povabljeni vsi, da jih z molitvijo podpremo pri njihovem 
prepoznavanju duhovne poklica. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu krasijo in skrbijo za cerkev verniki iz Polžanske vasi in Bobovega 
 

27. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
5.10.2020 

sv. Favstina 
Kovalska 
redovnica 

8.00 za † Frančeka Štunfa    

Torek 
6.10.2020 

sv. Bruna 
redovnik 

8.00 Lemberg: 
 po namenu 

Sreda 
7.10.2020 

Rožnovenska 
Mati Božja 

  
 

Četrtek 
8.10.2020 

sv. 
Benedikta 
mučenka 

18.00 za † Ota Žnidarja  

Petek 
9.10.2020 

Dionizij 
škof 

8.00 za † Slavka Jemenška 
    

Sobota 
10.10.2020 

sv. Danilo 
škof 

8.00 za † Ano Zupanc  
 

Nedelja 
11.10.2020 

28. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Janez 
XXIII. 
papež 

8.00 
 
 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Franca Smodeja, dva 
Jožefa, Urško in Stanka 
Orača, družine Sodin, 
Kokot, Smodej in Jager  
Sladka Gora: 
za † duhovnika Janeza 
Novaka (obl) in starše 

 
Naslov: www.sladkagora.com, Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

