
POSLEDNJI BODO PRVI IN PRVI POSLEDNJI
Prilika o gospodarju, ki je šel ob različnih urah najemat delavce, na koncu 

pa so tisti, ki so delali le eno uro, dobili enako plačilo kot oni, ki so delali 
ves dan, je skregana s pametjo. Večina ne razume takšnega nepravičnega 
ravnanje gospodarja. Tudi apostol Pavel, ki je zapisal, da je vsak delavec 
vreden svojega plačila, bi mu ugovarjal. Tako lahko razmišljamo, če ni v 
ozadju natančnega dogovora. Gospodar iz prilike je ravnal po pravilih, z 
delavci se je pogodil za en denarij na dan, kolikor potrebuje ena družina za stroške enega 
dneva. Družino so morali nasititi tudi tisti, ki so čakali do zadnje ure, da jih je nekdo najel za 
delo. Ko tako gledamo na zgodbo, bomo morali svoje mnenje o gospodarju zelo spremeniti: 
iz nepravičnega se naenkrat spremeni v velikodušnega, ki razdaja iz svojega preobilja. Vsak 
je dobil toliko, kolikor je potreboval za preživetje in plačilo ni bilo vezano na njegovo delo, 
temveč na njegove potrebe. Torej ne gre za plačilo v skladu z zaslugami, ki smo si jih pridobili 
s svojim delom, temveč za dar, za gospodarjevo velikodušnost.

Jezusova prilika je zelo simbolična in govori o drugačnem kraljestvu kot smo ga vajeni. 
Božje kraljestvu je zgrajeno na zakonitostih, ki niso primerljive z nobenim vladanjem v civilni 
družbi, niti z najbolj demokratičnim sistemom. Gospodar je klical delavce v svoj vinograd ob 
različnih urah dneva. V Božje kraljestvo smo povabljeni vsi, eni prej, drugi pozneje, nekateri 
zadnji hip. Kako je to v praksi? Eni se bližajo stotemu letu, nekateri jih imajo že več in še 
vedno ni nastopil čas za vstop v kraljestvo popolne ljubezni. Kakšen je poklican za vstop v 
vinograd zadnji hip, v tem svetu mu je odmerjena komaj kakšna ura življenja in že ga čaka 
plačilo enega denarija ali polnost življenja. Če začnemo preračunavati je takšno ravnanje 
krivično, gospodar pa razmišlja drugače: ljubezen je popolna takrat, ko ne računa, temveč se 
popolnoma razda in ne gleda na to, kdo je vreden ljubezni in kdo ne.

Kako naj razumemo Jezusov stavek: »Zadnji bodo prvi in prvi zadnji?« Stavek nas provocira, 
a hkrati razkriva resnico: kdor se hoče odkupiti s svojim delom, z zaslugami, z navidezno 
pravičnostjo in se trudi priboriti si eno od prvih mest, bo končal na zadnjem mestu. V Božje 
kraljestvo ne vstopamo z zaslugami, ki smo si jih pridobili, ampak s ponižnostjo. Ne rešuje 
nas naše delo, temveč gospodarjeva nesebična ljubezen, ko vsakega vabi v polnost življenja. 
Ni važno, koliko časa nam je odmerjeno v tem življenju, pomembno je, da se odzovemo na 
Božji klic, da se mu damo na razpolago in smo mu hvaležni za vse, kar smo in kar imamo.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov 20. september
yy Danes je 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov. Godujejo Andrej Kim Tae-gon in drugi 
korejski mučenci ter Evstahij, škof in mučenec.

yy Verouk je v polnem teku in drugo leto bomo imeli tudi redno birmo. Birmovalec bo ljubljanski nadškof Stane 
Zore in birma bo predvidoma 9. maja 2021. Z nadškofom se bomo glede birme v naši dekaniji bolj natančno 
pogovorili na oktobrski dekanijski konferenci.

yy V četrtek smo imeli jesensko srečanje članov ŽPS. Zmenili smo se, da bomo tudi letos organizirali misijonsko 
tombolo, a zaradi korona virusa bodo otroci prodajali srečke po nedeljski sveti maši 4. in 11. oktobra. Tombola 
bo na misijonsko nedeljo, 18. oktobra, takoj po sveti maši. Že sedaj se vam priporočamo za dobitke.

yy Končno smo prejeli zaključni račun lanskih obnovitvenih del na župnijski cerkvi – obnova stranskih vrat, nove 
zunanje luči nad vrati, nove kamnite stopnice pri treh vhodih, obnova portala pri glavnem vhodu. Za kritje 
stroškov bomo imeli v Tenetišah in na Trsteniku tri ofre (septembra, oktobra in novembra). Prvi ofer bo v 
soboto 26. in v nedeljo 27. septembra. Že sedaj iskrena hvala za vsak vaš dar.

yy V četrtek, 24. septembra bo sestanek za starše birmanskih pripravnikov. Srečanje bo ob 19.30 v pevski sobi.
yy V sredo 21. oktobra bo v Križah jesensko srečanje za birmanske botre. Srečanje bo po sveti maši, ob 18.30. 
Botri se lahko udeležijo jesenskega ali spomladanskega srečanja za botre. Na srečanju dobijo potrdilo o ude-
ležbi, pri svojem župniku pa potrdilo o sposobnosti za botra. Oboje birmanec potrebuje do konca marca 2021.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Digitalno okolje je značilnost sodobnega sveta. Ne gre več 
samo za »uporabo« sredstev komunikacije, ampak za kulturo, ki je močno digitalizirana in ki zelo globoko 
zadeva občutek za čas in prostor, dojemanje človeka samega, drugih in sveta, način komunikacije, učenja, 
informiranja, vstopanja v odnos z drugimi. Gre za način približevanja stvarnosti, ki navadno daje prednost 
podobi pred poslušanjem in branjem ter tako slabo vpliva na učenje in razvoj kritične misli. (86)

yy V mesecu oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Terezijo Gregorc (obl.)
2. za + Štefana Požonca (obl.
1. za + Marijo Urbanc (obl.)
2. za + Najo Kolander

20. september

Ponedeljek
1900

Matej (Matevž), apostol in evangelist; Jona, prerok
za + Matevža, Franjo in Majdo Štefe

21. september

Torek
1900

Mavricij, mučenec; Florencij, puščavnik
za zdravje in srečen porod

22. september

Sreda
1900

Pater Pij, redovnik; Bernarda Marija Jablonska, red. ustan.
za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov

23. september

Četrtek Anton Martin Slomšek, škof; Rupert Salzburški, škof 24. september
Petek Sergij Radoneški, menih; Nikolaj iz Flüe, kmet in puščavnik 25. september
Sobota
2000

Kozma in Damijan, mučenca; Terezija Couderc, red. ustan.
1. v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje in po namenu
2. za + Miha in Marijo Štern

26. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja
1. za + Marjana Gregorca, Starše Grašič, sestri Marico in Zinko
2. za + Franca Jalna, 30. dan po pogrebu
za + Andreja Koširja (obl.)

27. september

čiščenje in krašenje Trstenik: Mojca Zupan
Tenetiše: Dora  Gregorc
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

26. september


