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A kaj se vam zdi? Neki človek je imeldva sina. Obrnil se je k prvemu 
in rekel: ‚Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‘  Ta je odgovoril: 
‚Nočem!’ Pozneje pa se je skesal in je šel. Stopil pa je k drugemu  in 
rekel prav tako.  
Ta je odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘, pa ni šel.  Kateri teh dveh je 
očetovo voljo spolnil?« Pravijo: »Zadnji.«  
Jezus jim reče:  »Resnično, povem vam,  da pojdejo v Božje  
kraljestvo cestninarji in nečistnice prej ko vi.«  

(Mt 21,28–31) 
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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. Verouk redno. 
V torek, 3.10. ob 18.30 srečanje ŽPS. V sredo, 4.10. ob 18.30 srečanje 
Župnijskega gospodarskega sveta. Četrtek pred prvim petkom (5.10.) 
češčenje Najsvetejšega po maši, v soboto (7.10.) zjutraj ob 8h HVALNICE. Na 
spletni strani župnije si pod rubriko “Poslikava Toneta Kralja” lahko ogledate 
predvideni finančni načrt za obnove v naši vasi. V nedeljo 8.10. ob 9h v Sežani 
pred cerkvijo vpis v SKAVTE in srečanje z njimi. Oznanjene maše v tem tednu 
bodo pogojene od mojega zdravstvenega stanja. 
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Mt 21,28–32 
BISTVO JE V DELU, NE V BESEDAH 
Na Jezusovo vprašanje »Kateri od teh dveh je 
izpolnil očetovo voljo?« lahko brez težav tudi mi 
odgovorimo, da je delo pomembnejše od 
»govorjenja«. To vemo vsi. Tako je pomembneje to, 
kar se recimo naredi po volitvah, kot pa to, kar je 
bilo obljubljano v predvolilni bitki. Enostavno je 
namreč nekaj reči, to realizirati pa je popolnoma 

druga zgodba. Običajno gre pri udejanjanju za mnogo večji in zahtevnejši izziv. Ta 
evangelijski odlomek je vedno aktualen. V primerjavi z volitvami bi lahko rekli, da 
voditelji prihajajo in odhajajo, evangelij pa v nasprotju s tem ostaja vedno enak, z 
enakimi poudarki, jasnimi obljubami in »posledicami«. Vedno se nanaša na mene 
osebno, z osebnim pristopom in nagovarjanjem.  Skozi ogledalo evangelijskega 
odlomka poglejmo naše življenje. Kateremu od sinov smo podobni? Tistemu, ki 
takoj reče »Da.« in potem ne naredi ničesar, ali tistemu drugemu? Vprašanje, ki nam 
zagotovo pomaga izprašati vest. Jezus nas z ostrimi besedami želi prebuditi iz naših 
»iluzij« in izničiti naše predsodke, ko omeni »cestninarje in nečistnice«. Jasno nam 
pokaže našo podobo v ogledalu. Spadamo med tiste, ki se imajo za posebej 
pobožne in poslušne Božji volji, ko je pa treba pristopiti k »resnemu delu« za 
zveličanje, pa popolnoma odpovemo? Ker je Jezus na prvo mesto postavil 
cestninarje in prostitutke, je nadvse šokiral množico. Tudi danes reakcija ne bi bila 
nič drugačna. Vendar nam s tako izrazito podobo želi zgolj povedati, kaj konkretno v 
njegovih očeh kaže na veličino človeka. Pomembna so mu dela, ne lepe besede. Na 
podlagi naših del se bo odločalo o tem, kdo pojde v nebeško kraljestvo. 
Druženje ob oltarni mizi nas krepi, Božji kruh z oltarja pa nam daje notranje moči, da 
zmoremo opraviti poslanstvo in delo v vinogradu, v katerega vsakogar izmed nas 
vabi. Odzovimo se in delo tudi opravimo! 
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Ne delajte ničesar iz prepirljivosti, 
ne iz prazne slavohlepnosti, 
marveč da boste v ponižnosti drug 
drugega imeli za boljšega ko 
sebe;  da ne boste gledali le vsak 
na svoje, ampak tudi vsak na to, 
kar je v drugih.  Isto mišljenje naj 
bo v vas, ki je tudi v Kristusu 
Jezusu. (prim. Flp 2,3-5) 

Dve drži ogrožata skupno življenje: 
prepirljivost in prazno bahanje, 
ničevo slavohlepje. Prepirljivost 
prihaja iz v sebi razdvojenega 
srca. Kdor se neprestano prepira z 
drugimi, prelaga svojo notranjo 
razdvojenost na druge. Ker je v 
sebi razdvojen, razdvaja druge. Na 
prazno slavohlepje nalet imo 
predvsem pri ljudeh, ki so polni 
manjvrednostnih kompleksov. 
Stalno morajo govoriti o sebi in se 
hvaliti. Vendar grški izraz pomeni, 
da je  to bahanje prazno. To so le 
b e s e d e , k i n e u s t r e z a j o 
resničnosti. Zato pušča takšno 
bahanje pri poslušalcih plehek in 
prazen priokus.  
Temeljni pogoj za uspešno skupno 
življenje je za Pavla ponižnost. S tem 
hvali držo, ki pri Grkih nikakor ni bila 
priljubljena, saj je pomenila držo 
s užn j a . V j u d o v s t v u j e i m e l a 
ponižnost pozit iven prizvok. 
Predvsem kumranska skupnost je 
slavila ponižnost kot pogoj za 
dobro sožitje. Ponižnost je pogum, 
da spoznamo in sprejmemo svojo 
človeškost z njenimi vzponi in 
padci.  

Za apostola Pavla se bistvo 
ponižnosti izraža v tem, da 
drugega (druge) cenim bolj kot 
sebe. To ne pomeni, da se delam 
manjšega, kot sem. Ne gre za to, 
da bi sebe razvrednotil zato, da bi 
drugim dvignil vrednost.  Toda 
svojega dostojanstva mi ni treba 
dokazovati. Sem svoboden, da 
v i d i m d r u g e g a v n j e g o v e m 
dostojanstvu in se ga veselim. In 
svoboden sem, da se obrnem od 
sebe in pogledam na to, kar 
potrebujejo drugi. Ponižnost torej 
ni razvrednotenje samega sebe, 
a m p a k n o t r a n j a s v o b o d a 
spoštovanja drugega.  

RAZPORED SV. MAŠ DUHOVNA MISEL

02.10.2017  
PONEDELJEK  
Angeli varuhi

Po namenu od drugod

03.10.2017  
TOREK  KAPELA 18.00 Po namenu od drugod 

(srečanje Pastoralnega sveta)

04.10.2017  
SREDA  
Frančišek Asiški

Po namenu od drugod 
Dek.konferenca v Vojščici 
(srečanje Gospodarskega sveta)

05.10.2017  
ČETRTEK  
Favstina Kowalska

KAPELA 18.00 ✞ Pepca Šperne, p.n. Čermelj

06.10.2017  
PETEK  
Bruno

KAPELA  8.00 Po namenu od drugod 
(začetek tečaja za predzakonce)

07.10.2017  
SOBOTA  
Rožnovenska Mati Božja

KAPELA 18.00
Hvalnice ob 8h 
✞ ✞ Forzza, Tomaj 62

08.10.2017  
27. NEDELJA MED LETOM 

KAZLJE 

TOMAJ

  8.30 

10.00

V zahvalo, Kazlje 16 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

O Gospod, strah me je tvoje zahtevnosti, toda kdo bi 
se ti mogel upirati?  
Naj pride tvoje kraljestvo in ne moje. Naj se zgodi 
tvoja volja in ne moja.  
Pomagaj mi vedno reči DA in se tega tudi držati. Naj 
ne omahujem v strahu in neodločnosti, temveč s teboj 
vztrajam pri odločitvah in dobrih delih, h katerim me 
vzpodbujaš ti. 


