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BOŽJA PRAVIČNOST

MISEL TEDNA

Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami,
ki smo prenašali težo dneva in vročino.
(Mt 20,12)
»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo Pridigarja in ne
znajo moliti psalmov?« mrmrajo »najbolj zavzeti« kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo vsaj tedna na leto
na poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem znamenitem samostanu?«
mrmrajo nobel kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne prihajajo na župnijska srečanja, ki jih ne moreš razumeti, če ne postaneš naš član?«
mrmrajo večerni kristjani.
Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da
na hitro, da tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo skupnostjo«
...
Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske kristjane,
ki zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v hlačke,
pa so vendarle prišli.
Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati ob
petih in iti na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo.
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni,
velikodušni, vedno pripravljeni pomagati.
In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen
in dobroto.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Gospodar je ob različnih urah
najemal delavce za delo v svojem vinogradu. Na koncu je dal
vsem enako plačilo. Nekateri so
se pritoževali in enemu od njih
je odgovoril: »Prijatelj, ne delam
ti krivice. Ali se nisi pogodil z
menoj za en denarij? Ali ne smem
storiti s svojim, kar hočem?«
Zgodba je simbolna in ne govori
o tem, koliko si je kdo zaslužil s
svojim delom, temveč je v ospredju gospodarjeva velikodušnost:
vsakemu je dal toliko, kolikor potrebuje družina za preživetje enega
dne. Priznajmo pred Bogom, da
tudi sami večkrat gledamo le na
to, do česar ima kdo pravico in
pozabljamo, da so nekateri v večji
stiski kot drugi in moramo biti
zato do njih bolj velikodušni.

DANES JE NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV
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 izkažemo kot tvoji zvesti učenci. Naj po zgledu svetniških kandidatov tudi mi živimo tako, da se bo tvoja Cerkev vselej krepila in rasla.

20.9.2020

SV.JERNEJ

21. september

ponedeljek
Matej - ap.-ev.
22. september

torek

teden molitve pred nedeljo večnih zaobljub in
za nove duhovne poklice
7.00

za+ vse INKRETOVE in JOŠTOVE

7.00

za+ vse KOMPANOVE - RAMOT

7.00

za+ GOLOB Ivano, Alojza in
vse DOBROTINŠKOVE

7.00

za+ KOVAČ Jerneja, Ivano, starše in sorodnike

ZA OTROKE IN MLADE

Mavricij - muč.
23. september

sreda

p. Pij iz Petrelcinered.-spov.
24. september

četrtek

Anton Martin
Slomšek - šk.
25. september

petek

7.00

za+ GRILEC Friderika, Jožefo in dorodnike

Nikolaj iz Flue pušč.
26. september

BRALCI BERIL
27.9.2020
7.00: JURGEC Milena, PODERGAJS Beno
8.30: KRAČUN Marjana, MARČIČ Gašper
10.30: KOŽELJ Urška, TRUPEJ Gašper

IZ KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE
Kdo so angeli?

PRVOOBHAJANCI
Ta teden naj prvoobhajanci
prihajajo vsak dan ob 18. uri na
pripravo za prejem prvega svetega
obhajila!
HUMOR
MATEMATIKA – Oče pravi Petru: »Če danes dobiš pri matematiki cvek, se ne poznava več!«.
- Ko pride Peter iz šole, ga oče
vpraša: »No, kakšno oceno si dobil pri matematiki?« - Peter odvrne: »Kdo si ti?«

sobota

7.00
18.00

za+ AVGUSTINOVIČ Anico 7.dan
vremenska pri Devici Mariji
v čast Materi Božji za zdravje

Angeli so čisto duhovna, netelesna, nevidna in
neumrljiva osebna bitja, ki imajo um in voljo.
Angeli nenehno gledajo Boga iz obličja v obličje, ga
slavijo, mu služijo in so njegovi glasniki pri
izpolnjevanju njegovega odrešenjskega
poslanstva glede vseh ljudi.

27. september

7.00
8.30
10.30
17.00

za farane
za+ ŠIBANC Slavka
za+ ŠTIBERC - PUŠENJAK in ILČEVE
za+ vse BREZOVŠKOVE
slovesnost večnih zaobljub br.Ambroža Brezovška

Čiščenje in krašenje cerkve za naslednjo nedeljo: VOJNIK!

KVATERNA
Kozma in Damijan

nedelja

25. MED LETOM
KVATERNA

Za ministriranje so ta teden dežurni:

BRGLEZ Luka, JOVAN Lovro

Lepo povabljeni!

