
 GOSPOD BODI NAM NAKLONJEN IN PRIZANESLJIV 

Ko beremo evangelijski odlomek, dobimo vtis, da Jezus odobrava 

nepoštenost. A je ne odobrava! Navaja le zgodbo, v kateri gospodar 

hvali nepoštenega oskrbnika. Pa tudi ta ne hvali oskrbnikove 

nepoštenosti, temveč le iznajdljivost (čeprav nepošteno), kako si bo 

pomagal, ko bo iz službe vržen na cesto. 

Ko se nam življenje izteče, bomo vsi – na cesti. Takrat bo potrebno 

živeti od prihrankov, ki (če sploh) smo si jih nabrali, ko smo bili še v 

s službi, in od prijateljev, ki (če) smo si jih pravočasno pridobili. 

Prihranki? Zvestoba službi in 

poklicu. Prijatelji? Najmanjši 

Jezusovi bratje in sestre, ki smo 

jim v življenju »s krivičnim 

mamonom« storili kaj dobrega. 

Kaže pa, da nam Jezus želi s to 

zgodbo povedati še nekaj 

drugega. Ni namreč mogoče tajiti, 

da se v njej razodeva vsaj prikrita 

prizanesljivost do oskrbnika, ki je 

(čeprav po svoji krivdi) zabredel v 

stisko – v slogu znane vrstice iz psalma 50: »Če boš 

gledal na grehe, Gospod, kdo bo obstal?« Jasno je sicer 

povedano, da je bilo oskrbnikovo ravnanje krivično, a ni 

nič manj jasno izraženo razumevanje do njegove 

sedanje zadrege: »Kopati ne morem (morda je bil že v 

letih), beračiti me je sram (povsem razumljivo).  

Živeti pa je bilo kljub vsemu potrebno. Naš Gospodar 

sam o nas prav vse dobro ve. Če bo hotel biti natančen 

in če bo gledal na našo zapravljivost, smo vsi zreli za na 

cesto. Od česa bomo živeli, ko bo treba živeti? Od 

Gospodarjeve naklonjenosti in prizanesljivosti, ki zna kdaj pa kdaj na eno oko zamižati ali pa 

se ob pravem času narediti gluho.  

„Ne morete služiti Bogu in mamonu.“ Uporabimo svoj denar in svoje talente, 

naredimo kar se da veliko dobrega in si s tem kupimo nebesa – ali pa tudi 

ne! To je poanta evangelija: da v Božjem kraljestvu ne gre za nakupovanje 

in prodajanje, ampak za služenje iz ljubezni. Zato se Peter upira, da bi 

služboval v blagajni, odkar ga je Jezus kar trikrat vprašal: »Ali me ljubiš?« 

 

 

 

 

 

 

25. NEDELJA MED LETOM – 22. SEPTEMBER 2019 

Gospod, vsakdo izmed nas bo 
poklican »na obračun«. Bodi nam 
prizanesljiv in nam pomagaj, da 
se bomo v svojem življenju z 
veseljem odločali za služenje tebi 
in ne številnim »mamonom« 
sodobnega časa. Naj nas tvoja 
roka vodi po poteh našega 
vsakdanjega truda za dobro in 
pravično delo. 

 

Evangelijska zgodba nam je vsem pisana na kožo. 

Kdo more ob vsem, kar je storil dobrega, zatrditi, da ni nikoli in v ničemer zapravljal gospodarjevega imetja? Morejo 

reči starši, da pri vzgoji otrok niso ničesar opustili? Si duhovniki po župnijah in tisti v ordinariatih glede svojih 

dolžnosti nimajo kaj očitati? Ali občinski možje in državni poslanci na svojih sejah niso zapravljali časa in denarja, 

včasih pa tudi značajnosti?  

Ni ga med nami, pri katerem se ne bi kaj našlo, zaradi česar bi mogel biti pri gospodarju tožen! 

Novo časovno štetje? 
Za razumevanje prilike o oskrbniku moram menjati pogled, 

perspektivo. Jezus nakaže to spremembo pogleda. Govori o 

otrocih „tega sveta“, katerim postavlja nasproti „otroke 

luči“. Otroci luči – to smo mi – ki verujemo v Kristusa. 

Doslej smo gledali z očmi sveta na priliko, kako pa gledamo 

na to z očmi vere? Ključ za razumevanje prilike o 

nepoštenem oskrbniku najdemo v priliki o izgubljenem sinu. 

Ta govori o Božji milosti. Kako bi izgledala prilika o 

nepoštenem oskrbniku, če bi zamenjali denar, okrog 

katerega se vse vrti, z milostjo. Poskusimo.  

 

Ne kako kdo govori o 

Bogu, pove nekaj o naši 

veri, ampak kaj mu 

pomenijo zemeljske 

stvari. Kam usmerjam 

pogled? Česa se 

oprijemljem? 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 (Obhajamo 25. nedeljo med letom.) Predvečer 25. nedelje med letom 

 V soboto, 28. septembra, bo med nami mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki bo maševal ob 18.00. Pred mašo 

bo slavljenje s skupino Svetnik, začetek ob 17.15. Torej prihodnjo soboto bo sveta maša ob 18.00 in ne ob 

19.00. 

 (Hvala vsem, ki ste pripravili in sodelovali pri sveti maši ob začetku veroučnega leta: katehetom, 

animatorjem, instrumentalistom, staršem in otrokom. Naj bo to spodbuda in vabilo, da bi še večkrat med 

veroučnim letom tako sooblikovali sveto mašo. Starši spodbudite otroke, da se vključijo v otroški pevski zbor, 

ki ima vaje ob petkih ob 18.00. V ministrantsko skupino. Lepo bi bilo, da se tudi starši vključite v kakšno 

župnijsko skupino: zakonsko, molitveno, skupino bralcev, skupina, ki čisti in krasi cerkev … sprejemamo tudi 

vaše pobude, da se v naši župniji kakšne skupine lahko na novo ustanovile … 

 Predšolski otroci bodo začeli z bibličnimi uricami v torek, 8. oktobra 2019, ob 17.15. 

 Ob 20. obletnici beatifikacije bl. škofa Antona Martina Slomška in ob 160. obletnici prenosa škofijskega 

sedeža v Maribor, bo v nedeljo, 22. septembra 2019, v cerkvi bl. A. M. Slomška na Gornji Bistrici, praznovanje 

Slomškove nedelje za vso mariborsko metropolijo in bo potekalo pod geslom Skupaj s Slomškom čez zlati 

most. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. uri sveta maša s somaševanjem škofov in duhovnikov. 

 Drugo nedeljo v oktobru bomo poromali na avstrijsko Koroško: Gospa sveta, Tinje, Sele in morda še kam. 

Prispevek za vožnjo in kosilo je 26 evrov. Prijave sprejemamo do 6. oktobra 2019. 

 Hvala vsem, ki ste ta teden urejali okolico cerkve: članom Župnijskega gospodarskega sveta in vsem 
drugim. Še posebej Ivanu Stranjšaku, ki je  veliko časa žrtvoval za opravljeno delo. Hvala Bogu, da se še kdo 
odzove vabilu, pa čeprav so skoraj zmeraj eni isti in bi si želel, da bi še kakšen od župljanov začutil 
odgovornost za našo skupno cerkev. Hvala vsem, ki pomagate pri obnovi cerkve tudi na ta način.  

 Zahvaljujemo se skupini iz Šratovec, ki je pod vodstvom Franca Šadla očistila in okrasila cerkev. Skrb za 
čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina s Kapelske ceste. Hvala skupini babic, ki je že 
prejšnji teden očistila veroučne prostore. V mesecu oktobru bodo začeli čistiti veroučne prostore tako kot 
prejšnje veroučno leto starši. Začeli bodo starši 9. razreda.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

PETINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 

 
 Slomškova nedelja 

22. SEPTEMBER 8.00 Za + Jožefa Irgoliča, 6. obl.                                                                         (žena z družino) 

 10.00 Za + Bogomira Mastinšek, obl.; Bogu v zahvalo za 50 let skupnega življenja 

 

PONEDELJEK   

23. SEPTEMBER   

Sv. Pij   

 
TOREK   

24. SEPTEMBER 19.00 Za + Milka Štelcerja                          (p. n. Marice in Vlada Jelen z družino) 

Bl. Anton Martin Slomšek   

 

SREDA   

25. SEPTEMBER 19.00 Za + Bernardo in Petra Lenardiča 

Sv. Sergij   

 

ČETRTEK   

26. SEPTEMBER 18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Kozma in Damijan 19.00 Za + mamo Cilko                                                                        (p. n.  Marte Kocet) 

 
PETEK   

27. SEPTEMBER 19.00 Za + Tiniko Gomzi                                                   (Budja Marija z družino) 

Sv. Vincencij Pavelski         

 
SOBOTA   

28. SEPTEMBER 18.00 Za + Kolmanič Franca in Žeks Ludvika 

Sv. Venčeslav  Za + Angelo Zemljič                                           (p. n. Cigan Matilda s Kapce) 

ŠESTINDVAJSETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

29. SEPTEMBER 8.00 Za + žive in rajne župljane; Za + mamo Cilko (p. n. skupine iz naselja Jelovica) 

 10.00 Za + Svetec Viljema 

SVETE MAŠE 
Od  22. do 29. septembra 2019 


