
  
NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA: TOMAJ, AVBER, KAZLJE 
24. NEDELJA MED LETOM 

Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel:  
»Gospod, če greši zoper mene moj brat,  

kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat?«  
Jezus mu pravi: »Ne rečem ti: do sedemkrat,  

ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.   

(Mt 18,21–22) 

OBVESTILA
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Razpored verouka: PONEDELJEK: 16h: BIRMANCI in 4. raz.; 17h: 1. in 2. raz;  
ČETRTEK: 16.00: 3. in 5. raz.; 16.45: 6. raz.; 17.30: 7. raz. V Kazljah 
PONEDELJEK ob 17.30.  
V tem tednu skupine pri župniku nimajo srečanj, vsi ostali imate redna 
srečanja. Ob priliki nedeljskega koncerta ste darovali za cerkev 596€. Bog 
povrni za dar.  
V nedeljo, 24.septembra pričenja katehumenat v Sežani ob 16h. Prijavite se g. 
dekanu. Katehumenat je priprava na prejem zakramentov tistih, ki ste zamudili 
verouk in niste poleg krsta prejeli drugih zakramentov, pa tudi za take, ki čisto na 
novo stopajo na pot iskanja osebnega zorenja v veri in želijo prejeti vse 
zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, evharistija, birma).  
6.10. pa začenjamo s tečajem priprave na zakon. Še je čas za prijavo.

Štev.:39/letnik V.         17. SEPTEMBER 2017

Mt 18,21–35 
TISTI, KI MU JE BILO ODPUŠČENO, NE ZNA ODPUŠČATI 
V evangeliju beremo zanimivo »pripoved«, ki opisuje neobičajno ravnanje 
nekega »kralja«. Predstavljen je kot mogočen gospodar s svojimi 
podrejenimi, s katerim ravna kot s služabniki. Nekega dne hoče priti na 
jasno glede stanja vsakega izmed njih v odnosu do sebe. Privedejo mu 
nekoga, ki mu je bil dolžan »deset tisoč talentov«. To je vsota, s katero 
pripovedovalec pretirava, da bi naredil vtis na poslušalca. Dejansko je 
namreč pretirana. Kdo more povrniti takšen dolg? En talent je enako kot 35 
kilogramov zlata. Nemogoče je, da bi jih dobil toliko. Zato je razumljivo, da 
je bil ta služabnik obsojen: on sam in njegova družina bodo prodani za 
sužnje. Za judovskega poslušalca je bila to strahotna kazen. 
Toda glej, prizorišče se nenadoma spremeni: služabnik je tedaj padel 
predenj in rekel: »Potrpi z menoj…«  In potem obljubi nemogoče: »Vse ti 
povrnem«.  In Gospodar, ki je pravkar ukazal, naj ga prodajo za sužnja, mu 
vse odpusti. Zakaj? Ker se mu je zasmilil. Ta drža ne opisuje katerega koli 
kralja, ampak opisuje tisto usmiljenje, ki je znamenje Božjega usmiljenja. 
Ko gospodar temu človeku vse odpusti, mu ni rekel, da mora tudi on odpuščati 
drugim. Vendar sama vest pravi, da je treba tako ravnati: kdor je deležen usmiljenja, 
mora biti usmiljen. Pa ni bilo tako. Ko je ta služabnik prišel pomiloščen od svojega 
gospodarja, se je srečal z nekom, ki mu je bil dolžan samo sto denarijev. V 
primerjavi z deset tisoč talenti to ni nič, pa ni znal odpustiti tega malega dolga. Niti 
tega se ni zavedel, da ga je soslužabnik rotil z enakimi gestami in enakimi 
besedami, kakor jih je uporabil sam, ko je prosil kralja. 
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Krščanstvo	ni	prisilni	jopič 

Novost	 v	 krščanstvu	 je	 v	 »	
popolnosti«,	 ki	 s	 strogimi	
pravili	 številnih	 zakonov	 in	
p r e d p i s o v	 n i m a	 n i č	
skupnega,	ampak	z	dobroto	
in	 odpuščanjem,	 z	 učenjem	
ljubezni	 do	 sovražnika	 in	 s	
poslušanjem	besede	tistega,	
ki	 nas	 ljubi	 kot	 oče	 in	mati	
in	govori v našem srcu. 
Krščanstvo	ni	prisilni	 jopič,	
ki	 nam	 ne	 pusti	 dihati,	 niti	
ni	 steznik,	 v	 katerem	 se	
dušimo.	 V	 krščanstvu	 si	
svoboden.		
K r š č a n s t v o	 d o p u š č a	
človeku,	 da	 uživa	 življenje.	
Obstaja	pa	v	njem	zakon,	ki	
zajame	vse:	to	je	ljubezen!	
K r š č a n s t v o n i 
p e r f e k c i o n i z e m .	 N i	
potrebno,	 da	 si	 prvi	 in	
najboljši.	
Ni	treba	biti	superčlovek.	
Krščanska	 popolnost	 nima	
n i č	 s k u p n e g a	 s	
p e r f e k c i o n i z m om ,	 z	

natančnim	 izpolnjevanjem	
zakonov.		
Vendar,	 če	 si	 v	 krščanstvu	
na	 kaj	 vezan, si vezan na 
zapoved ljubezni! 
V	 krščanstvu	 lahko	 imaš	
napake	in	slabosti.	Poklican	
si,	 da	 si	 dober	 človek	 –	
lahko	 pa	 padeš	 …	 padeš	
sedemdesetkrat	sedemkrat.	
Pri	krščanskem	Bogu	je	tudi	
grešnik	dobrodošel.	Le	kdor	
nima	dobre	volje	 in	se	čisto	
zavestno	 odloči	 za	 zlo,	 se	
sam	izključi!	

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

18.09.2017  
PONEDELJEK  Po namenu drugod

19.09.2017  
TOREK  Po namenu drugod

20.09.2017  
SREDA  
Korejski mučenci

Po namenu drugod

21.09.2017  
ČETRTEK  
Matej, apostol

Po namenu drugod

22.09.2017  
PETEK  KRIŽ ✞ ✞ Marija, Miroslav Macarol, 

Križ 188

23.09.2017  
SOBOTA  
Pij iz Pietrelcine, duhovnik

KAPELA 8.00 Po namenu od drugod

24.09.2017  
25. NEDELJA MED LETOM 
Slomškova nedelja in 
ekumenski dan

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

✞ ✞  Jožica, in Ludvik Tavčar, 
Kazlje 22 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

Veliki ljudje, ljudje duha in širine, svojemu bližnjemu zmorejo 
odpustiti.  
Vedno znova. Kadar kdo tega ne zmore, je to znamenje 
majhnosti in revnosti duha, zaprtosti in neizmerne sebičnosti. A 
odpuščan je je pre izkusn i kamen naše krščanske 
zrelosti.Jezusov nauk nam govori: 
Kdor ne odpusti, ni vreden odpuščanja. Dobri Bog, hvala ti za 
dar odpuščanja in za podporo ter vzpodbude takrat, ko tega ne 
zmoremo.


