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NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 15,1-32

»Ali: katera žena,  
ki ima deset drahem,  
če izgubi eno 
drahmo,  
ne prižge svetilke  
in ne pomete hiše  
ter skrbno ne išče,  
dokler je ne najde?  
In ko jo najde,  
skliče prijateljice  
in sosede ter pravi:  
›Veselite se z menoj,  
kajti našla sem 
drahmo,  
ki sem jo izgubila.‹  

Povem vam:  
Prav táko veselje bo  
vpričo Božjih angelov  
nad enim grešnikom,  
ki se spreobrne.« 
(Lk 15,8–10) 
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SINOVI ISTEGA OČETA 
Današnja evangeljska 
zgodba nam je znana. 
Sinova, ki ju v zgodbi 
srečamo, predstavljata 
različnost otrok istega 
očeta. Ta različnost je 
zunanja, po stasu, 
pasu in lasu, pa tudi 
notranja, po srcu in 
značaju. Nekdo je 
veseljak, drugi hodi 
kot utelešeni veliki 
petek; ta je hiter, oni 
počasen; ta molčeč, 
oni zgovoren; ta ima 
pet talentov, oni samo 
enega …Tudi 
omenjena brata sta 
bila različna. Starejši 
se je držal doma in je 

pridno delal, mlajšega 
je mikal širni svet. Če bi nam bilo naloženo, da se za enega od njiju 
odločimo, bi bili v zadregi. Nobeden namreč ni samo dober ali samo slab, 
vsak ima kaj za pohvalit in kaj za pograjat, pri obeh nam je nekaj všeč in 
nekaj ne. 
To velja za vse ljudi. Imamo angelska in demonska nagnjenja, nobeden od 
nas pa ni ne angel ne demon. Pregovor pravi, da tudi ura, ki stoji, dvakrat 
na dan prav kaže. Tudi najboljši ima kaj slabega in najslabši kaj dobrega. Če 
se sami  v sebi borimo proti zlu in vemo, da nam vedno ne uspeva 
zmagovati, moramo vedeti, da se prav to dogaja tudi drugim. Kadar tega 
nočemo razumeti, smo podobni starejšemu bratu, ki je imel sebe za 
pravičnega, do mlajšega pa je bil trd. Prav s tem je dokazal, da ni boljši od 
njega.Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče starejšemu sinu. S tem je 
pokazal očetovsko radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta trditev pa 
ima tudi obratni pomen: vse, kar je naše, je Očetovo, od njega smo vse 
prejeli, vse moramo prav uporabljati, očetovski radodarnosti mora ustrezati 
sinovska velikodušnost. 
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi drugače: Glej, sin, kako je tvoj 
oče bogat. Vsega imamo in ničesar nam ne manjka. Eno pa je, česar vam 
jaz ne morem dati, temveč mora biti naša skupna skrb: imejmo se radi. 
Različnost nas ne sme odtujevati, ampak nas mora povezovati, saj smo ena 
družina in spadamo skupaj. Toliko nam bo lepo in toliko nas bo Bog imel 
rad, kolikor bomo mi drug drugega razumeli, sprejeli in imeli radi. 
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“In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; 
pritekel je, ga objel in poljubil.” Lk 15,20 

Neki sin pripoveduje: “Živim s svojo skoraj triindevetdesetletno materjo, ki še 
vedno kuha, pomiva, pospravlja in opravlja nalogo telefonistke.  

Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma. Ko se vrnem, ne glede na uro, 
jo najdem, kako me čaka na vratih. Ne vem, kako zazna, da prihajam. Zaklepanje 
garažnih vrat? Vklop stikala za luč?  Škripanje vhodnih vrat? Antene pričakovanja? 
Večkrat sem jo poskušal prepričati, naj me ne čaka budna. Potem sem nekega 
večera nehal vztrajati. 
Domov sem s vrnil zelo pozno. Stala je pri odprtih vratih. Rekel sem ji dokaj 
odločno: »Mama, morala bi biti v postelji, prestara si že, da bi ostala na nogah do 
tako pozne ure. Zakaj me hočeš na vsak način čakati?« 
S svojo običajno milino mi je odgovorila: »To boš razumel takrat, ko boš prišel 
domov in ne boš več našel nikogar, ki bi te čakal.«  
Od tistega večera se trudim, da ne prihajam domov prepozno, rekel pa ji nisem nič 
več. 
Gotovost, da nas Bog vedno čaka, od koder koli in kadar koli se vrnemo, je 
najmočnejši dokaz  ljubezni, ki nam ga je lahko dal.” 

Današnji evangelij nam pripoveduje priliko o izgubljenem sinu. To je ena najlepših 
prilik v Svetem pismu. 
Mi vsi smo bolj ali manj izgubljeni sinovi oziroma hčere. A nismo sami: čaka nas 
naš umiljeni nebeški Oče. Čaka, da se vrnemo k njemu, četudi smo ga še tako 
polomili. Ne bojmo se … Naj nam bodo tudi naši svetniški kandidati: Baraga, 
Gnidovca, Vovka, Majcna in Strleta, katerih se danes želimo še na poseben način 
spomniti, priprošnjiki in svetel zgled, kako živeti, da bomo čim manj stopali na poti, 
ki vodi stran od Očeta. 

16.09.2019		
PONEDELJEK		
Kornelij,	pp	in	Ciprijan,	šk.	
mučenca

KRIŽ    19.00 ✞ MARTA STARC, Križ 228

17.09.2019	
TOREK		
Robert	Bellarmin,	šk.	in	c.uč.

KAPELA    19.00 ✞✞ GULIČ in REBULA, Tomaj 7

18.09.2019	
SREDA		
Riharda,	cesarica

KRIŽ
  
   19.00  PO NAMENU Križ 153

19.09.2019	
ČETRTEK		
Januarij,	škof

KRIŽ 
  
   19.00  ✞✞ MILAN in GIZELA BOLE,  

Križ 169
20.09.2019	
PETEK	
Andrej	Kim,	duh.	in	drugi	
korejski	mučenci

KRIŽ 

  
   19.00 V ČAST SV. DUHU, Križ 244

21.09.2019	
SOBOTA	
Matej,	apostol	in	evangelist

KRIŽ
  
   19.00 ✞ EGON GULIČ, p.n. Križ 145

22.09.2019	

25.	NEDELJA	MED	LETOM	
Slomškova	nedelja

KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

ZA ZDRAVJE, p.n. Kazlje 21 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

 RAZPORED SV. MAŠ

Na	spletni	strani	imate	na	razpolago	VPISNICO	ZA	VEROUČNA	
SREČANJA	(izpolnite	vsi	starši	zaradi	zahtev	GDPR)	in	vsa	potrebna	
pojasnila.	Tudi	“cenik”	je	na	isti	strani.	Bodite	pozorni	na	cene	brez	
veroučnih	knjig,	ker	jih	ne	zahtevamo.	
V	soboto,	21.9.	STIČNA	MLADIH	2019.	Prijave	sprejema	g.	NIKO	ČUK,	
župnik	Hrpelje-Kozina	na	tel.	031	632	552	ali	mail:	
nikocuk22@gmail.com.	Cena	prevoza	15€.		

	V	nedeljo,	22.10.	ob	15h	prvo	srečanje	za	KATEHUMENAT,	v	Sežani	-	župnišče.	Danes	ob	15h	
prenos	relikvij	bl.A.M.Slomška	na	sv.	Trojico	nad	Pivko,	22.10.	tudi	tam	ob	15h	veličastno	
bogoslužje.	Z	veroučnimi	srečanji	pričenjamo	ta	teden	v	ponedeljek,	16.	septembra.	Otroci	
obvezno	k	prvi	veroučni	uri	prinesete	SPRIČEVALA	in	navedene	prispevke	za	katehezo.	
Srečanja	so	za	začetek	po	naslednjem	razporedu:	
PONEDELJEK:  
8.in 9.RAZRED ob17H;  4. RAZRED 16.45h; 5. RAZRED 16.0;  
3. razred 16.00; 7. razred 17.30 
ČETRTEK:  
1. razred 15h; 6. razred 16.45; 2. razred 16.00 

 DUHOVNA MISEL
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